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1. Podstawy prawne
Niniejsze opracowanie zosta o sporz dzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w:

Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.
7073),
Ustawy z 3 pa dziernika 2008 r. o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale
spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko (Dz. U. z 2013,
poz.1235).

Ponadto wa niejszymi przepisami prawnymi, które nale y mie  na uwadze przy sporz dzaniu zmiany planu oraz
prognozy oddzia ywania na rodowisko s :

Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. z 2013 poz. 1232 z pó n. zm.);
Ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le nych (Dz. U. z 2015 poz. 909);
Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 poz. 196 z pó n. zm.),
Ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 poz. 469);
Ustawie z dnia 3 pa dziernika 2008 r. o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale
spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko (tj. Dz. U. z 2013 poz.
1235 z pó n. zm.);
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 poz. 1651).

2. Przedmiot i metoda sporz dzania prognozy
Niniejsze opracowanie stanowi prognoz  oddzia ywania na rodowisko zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Chro ciszowice, gmina Boles awiec.
Prognoz  opracowano na podstawie analizy projektu planu, za  ekofizjograficznych, za  ochrony
rodowiska, informacji o projektowanych inwestycjach oraz materia ów archiwalnych dotycz cych charakterystyki

i stanu rodowiska przyrodniczego.

W prognozie wykorzystano informacje zawarte w nast puj cych opracowaniach:
Geografia regionalna Polski. Kondracki J. Warszawa 2000,
Inwentaryzacja przyrodnicza województwa jeleniogórskiego, Fulica- Wojciech Jankowski, Wroc aw 1998,
Opracowania ekofizjograficzne wraz z prognozami oddzia ywania na rodowisko miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dla wsi i miast gminy Boles awiec pracowni „Decybel”, Jelenia Góra,
Program ochrony powietrza dla województwa dolno skiego, WIO , Wroc aw 2008,
Program ochrony rodowiska  dla gminy Boles awiec na lata 2005-2012, Boles awiec 2004,
Program ochrony rodowiska  dla powiatu boles awieckiego na lata 2005-2012, Boles awiec 2004,
Program ochrony rodowiska i zrównowa onego rozwoju województwa dolno skiego na lata 2008-2012 z
uwzgl dnieniem lat 2012-2015, Wroc aw 2008,
Raport o stanie rodowiska w województwie dolno skim w 2010 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony

rodowiska we Wroc awiu, Wroc aw 2011,
Regionalizacja geobotaniczna Polski, J.M. Matuszkiewicz, Warszawa 2008,
Strategia gminy Boles awiec  na lata 2011-2018, Boles awiec 2011,
Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boles awiec, Boles awiec
2013,

Prognoza zosta a opracowana w celu okre lenia oceny skutków ewentualnych oddzia ywa  na rodowisko, jakie
mog  nast pi  w wyniku realizacji ustale  zmiany planu. Uwzgl dnia ona wszystkie najwa niejsze komponenty
rodowiska naturalnego i ich wzajemne powi zania i warunki ycia mieszka ców.

Prognoz  oddzia ywania omawianej zmiany planu miejscowego przedstawiono w zakresie, jaki umo liwia obecny
stan wiedzy o rodowisku przyrodniczym oraz przewidywanym zagospodarowaniu terenu.
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Zakres merytoryczny prognozy uwzgl dnia warunki okre lone w art. 51, ust. 1 Ustawy z dnia 3 pa dziernika 2008
r. o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o
ocenach oddzia ywania na rodowisko (tj. Dz. U. z 2013 poz. 1235 z pó n. zm.);i zawiera trzy zasadnicze punkty:

pierwszy - ogólna analiza aktualnego stanu rodowiska na obszarze zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego i terenów przyleg ych, ze szczególnym uwzgl dnieniem jego wra liwo ci
i odporno ci na degradacj , wymogów ochrony przyrody i ró norodno ci biologicznej oraz dotychczasowego
sposobu zagospodarowania i u ytkowania terenu i jego wp ywu na rodowisko, a tak e na jako ycia i
zdrowie ludzi.
drugi - omówienie ustale  zmiany planu miejscowego, szczególnie tych, które maj  wp yw na rodowisko
przyrodnicze.
trzeci – ciwa prognoza, któr  poprzedza ocena dotychczasowych skutków wp ywu zagospodarowania
przestrzennego na rodowisko oraz przewidywanych oddzia ywa  realizacji projektu zmiany planu
miejscowego na poszczególne elementy rodowiska i ich wzajemne powi zania. W tej cz ci zosta y
równie  przedstawione propozycje rozwi za  mog cych wyeliminowa  lub ograniczy  negatywne wp ywy na
rodowisko.

3. Charakterystyka rodowiska przyrodniczego
Charakterystyka rodowiska terenu obj tego planem, zosta a zebrana w opracowaniu ekofizjograficznym.
Natomiast w prognozie oddzia ywania zmiany miejscowego planu na stan rodowiska, przedstawiono charakter
rodowiska w sposób bardziej pogl dowy, daj c w ten sposób ogólny wgl d w jego charakter i stan. Ogóln

charakterystyk  mo na zebra  w kilku punktach dotycz cych po enia i morfologii, budowy geologicznej i z ,
wód powierzchniowych i podziemnych, klimatu i ycia biologicznego oraz dotychczasowego przekszta cenia i
zanieczyszczenia rodowiska.

3.1. rodowisko przyrodnicze

3.1.1. Po enie i rze ba terenu
Miejscowo  Chro ciszowice po ona jest w rodkowo- wschodniej cz ci gminy wiejskiej Boles awiec, od strony
pó nocnej stycznie do miejscowo ci Kra nik Dolny, natomiast od strony po udniowej – do Miasta Boles awiec.
Gmina Boles awiec od strony pó nocnej graniczy z gmin  Osiecznica, wschodniej z gmin  Gromadka i Warta
Boles awiecka, a od zachodniej z miastem Boles awiec.

Pod wzgl dem fizjograficznym gmina Boles awiec nale y do dwóch makroregionów: Niziny sko– yckiej i
Pogórza Zachodniosudeckiego. Makroregion Niziny sko – yckiej obejmuje na terenie gminy mezoregion
Wysoczyzny Chojnowskiej, która rozci ga si  w pó nocnej cz ci gminy. Wysoko ci bezwzgl dne kszta tuj  si  tu
od ok. 180 m n.p.m. do ok. 250 m n.p.m., a wyst puj ca rze ba terenu ma charakter p asko równinny i
niskofalisty. Makroregion Pogórza Zachodniosudeckiego obejmuje natomiast mezoregion Pogórza
Kaczawskiego, który z kolei obejmuje po udniowy obszar gminy. Wysoko ci bezwzgl dne kszta tuj  si  tu od
oko o 200 m n.p.m. do oko o 280 m n.p.m., a rze ba terenu ma charakter niskofalisty i niskopagórkowaty.

3.1.2. Gleby

Wytworzenie si  okre lonych profilów glebowych oraz ich przydatno  rolnicza pozostaje w cis ym zwi zku z
budow  geologiczn  i morfologi  omawianego obszaru. Natomiast sk ad mineralny i w ciwo ci gleb s
uzale nione przede wszystkim od rodzaju ska y macierzystej, panuj cego klimatu i wyst puj cej szaty ro linnej.
Na kszta towanie si  rolniczej przydatno ci gleb poza rze  terenu i klimatu maj  równie  du y wp yw czynniki
glebowe takie jak: sk ad mechaniczny, mi szo  poziomu próchnicznego oraz g boko  wyst powania
szkieletu.
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Na terenie gminy przewa aj  gleby klasy III i IV. Grunty klasy IIIa i IIIb to gleby bielicowe, brunatne kompleksu
pszennego ( atwe w uprawie). Do gruntów klasy IIb i IVa zalicza si  gleby bielicowe i brunatne kompleksu
pszenno – wadliwego (gleby yzne, ale przesuszone, nara one na zmywanie powierzchniowe). Grunty klasy IVb i
V to gleby bielicowe i brunatne kompleksu ytniego, wraz z glebami klasy VI s  glebami ma o urodzajnymi,
suchymi.
Klasyfikacja bonitacyjna ma na celu ustalenie warto ci produkcyjnej gleb na podstawie bada  terenowych
odkrywek. Szczególn  uwag  po wi ca si  cechom morfologicznym profilu glebowego, w ciwo ciom fizycznym
gleb i niektórym chemicznym. Uwzgl dnia si  równie  konfiguracj  terenu, stosunki wilgotno ciowe, po enie,
itp.

Grunty  orne wed ug klas bonitacyjnych w 2012 r. [ ród o: Ewidencja gruntów i budynków, 2012]
Klasa bonitacyjna Powierzchnia w ha Struktura w (%)

I - -
II 25,95 0,3

III a 754,11 8,3
III b 1 488,38 16,4
IV a 2 641,47 29,1
IV b 1 956,94 21,5

V 1 763,63 19,4
VI 453,58 5,0

ytki zielone wed ug klas bonitacyjnych w 2012 r. [ ród o: Ewidencja gruntów i budynków, 2012]
Klasa bonitacyjna Powierzchnia w ha Struktura w (%)

I - -
II 1,54 0,1
III 526,7368 22,1
IV 1 302,9261 54,7
V 416,5375 17,5
VI 132,207 5,6

Z powy szego zestawienia wynika, e na terenie gminy Boles awiec nie ma gleb zaliczanych do I klasy
bonitacyjnej, a udzia  gleb b cych w II klasie bonitacyjnej jest znikomy (odpowiednio 0,3 % dla gruntów ornych
i 0,1 dla u ytków zielonych). Udzia  gleb bardzo dobrych i dobrych gruntów ornych, b cych w II – III klasie
bonitacyjnej wynosi 25,0 %. Gleby rednie IV klasy bonitacyjnej to 50,6 % ogó u gruntów ornych, za  gleby s abe
i bardzo s abe V i VI klasy bonitacyjnej stanowi  24,4 %. Natomiast udzia  u ytków zielonych (sady, ki i
pastwiska) b cych w II – III klasie bonitacyjnej wynosi 22,2 %, w IV klasie – 54,7 % za  najs absze V i VI klasy
to 23,1 %.

3.1.3. Surowce mineralne

Obszar gminy Boles awiec jest terenem bogatym w zasoby surowców mineralnych. Wyst puje tutaj
udokumentowane z a kopalin: piaskowców, i ów (glin) ceramicznych i kruszywa naturalnego, rud miedzi w
liczbie 23, z czego 9 posiada koncesje na wydobycie.
Na obszarze gminy najliczniej wyst puj  z  piasków i wirów. Zosta y one dokumentowane w dolinie Bobru, w
obr bie jej lewo – i prawobrze nego terasu. W po udniowo - zachodniej cz ci obszaru gminy po one s  górno
kredowe (kanto skie) z a kopalin ilastych – i ów i piaskowców o lepiszczu ilastym, które znalaz y zastosowanie
w przemy le ceramicznym. Wyró nia si  w ród nich dwa rodzaje kopaliny: w stanie naturalnym do eksploatacji
podziemnej i po wzbogaceniu (szlamowaniu) – do eksploatacji odkrywkowej. I y bia owypalaj ce si  wyst puj  w

ach: „Janina”, „Janina I”, „Janina Zachód”, „Nowe Jaroszowice” i „Ocice”. I y kamionkowe, jako kopalina w
stanie naturalnym wyst puj  w z u: „Ocice II”.
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3.1.4. Wody powierzchniowe i podziemne:

Wody powierzchniowe

ówn  rzeka i zarazem osi  gminy jest rzeka Bóbr. Pod wzgl dem hydrologicznym obszar gminy mo na
podzieli  na 2 cz ci. Obszar po ony na pó noc od Boles awca cechuje si  bardzo nisk  g sto ci  sieci
rzecznej, która wynosi tu ok. 0,2 km/km2. Jest to jedna z najni szych warto ci tego wska nika na obszarze
Dolnego ska. Ubogi system sieci rzecznej determinowany jest wyst powaniem na obszarze gminy mi szych
osadów przepuszczalnych dla wody (piaski i wiry), które sprzyjaj  szybkiej infiltracji wód opadowych w g b
profilu glebowego. Bóbr na tym odcinku ma charakter rzeki tranzytowej, tocz cej wody pochodz ce z wy szych
partii zlewni. Jedynym dop ywem przyjmowanym przez Bóbr poni ej Boles awca jest Bobrzyca uchodz ca do
niego w D browie Boles awieckiej.
Bardziej urozmaicona, g stsza sie  hydrograficzna wyst puje w po udniowej cz ci gminy, powy ej Boles awca,
gdzie Bóbr przyjmuje szereg potoków. Prawobrze nymi dop ywami s : eliszowski Potok, który wprawdzie
wpada do Bobru na terenie gminy Lwówek ski, ale przep ywa przez obszar gminy Boles awiec odwadnia jej
po udniowy skraj, oraz Kraszówka odwadniaj ca otoczenie Nowych Jaroszowic. Jedynym dop ywem
lewobrze nym jest Mierzwi ski Potok odwadniaj cy okolice Ocic.
Dolina Bobru ma charakter p askodenny z rozbudowanym systemem teras. Rzeka cz ciowo zachowa a
naturalny, meandruj cy charakter. Miejscami zachowa y si  starorzecza wiadcz ce o zmianach w przebiegu
koryta. Na niektórych odcinkach jednak dno doliny zosta o silnie przekszta cone w wyniku eksploatacji wirów. Po
zako czeniu wydobycia wyrobiska s  zalewane, dzi ki czemu tworz  zbiorniki wody stoj cej o antropogenicznej
genezie. Wi kszo  z nich znajduje si  poni ej Boles awca- miejscowo ci, Kr pnica, Parkoszów, Trzebie  i Stara
Oleszna.
Bóbr na odcinku poni ej Lwówka skiego, a zatem tak e w obr bie gminy Boles awiec cechuje si  spokojnym
nurtem i znacznymi warto ciami przep ywu, co predysponuje go do pe nienia roli szlaku kajakowego. Jest on
jednak s abo wykorzystywany, poniewa  przez wiele lat zanieczyszczenie rzeki eliminowa o j  z wykorzystania
turystycznego. Obecnie sytuacja jako ci wód w rzece Bóbr uleg a znacz cej poprawie.

Wody podziemne

Obszar gminy, wed ug regionalnego podzia u hydrogeologicznego (Paczy ski, 1995), po ony jest w obr bie
regionów jednostek hydrogeologicznych:
W cz ci po udniowej i rodkowej– w obr bie regionów jednostek hydrogeologicznych: wroc awskim i sudeckim.
W cz ci pó nocnej i po nocno- wschodniej - w obr bie podregionu legnickiego w regionie przedsudeckim.
Wg „Mapy G ównych Zbiorników Wód Podziemnych – GZWP wymagaj cych szczególnej ochrony” (red.
Kleczkowski, 1990, Kraków) teren obj ty zmian  planu  znajduje si  w obszarze:

ównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) Niecka Zewn trzsudecka Boles awiec nr 317 – obj ty
najwy sz  ochron  obszarów zasilania zbiorników.

3.1.5. Klimat
Klimat gminy Boles awiec oraz zwi zane z nim stany pogodowe, podobnie jak ca ego województwa
dolno skiego, kszta towane s  przez masy powietrza nap ywaj ce g ównie znad Atlantyku, Skandynawii i
pó nocno-wschodniej Europy. Znacznie rzadziej nap ywaj  masy powietrza znad Azorów i Morza ródziemnego.
Jest to klimat umiarkowany o cechach oceanicznych, który charakteryzuje si agodnymi zimami i niezbyt
upalnymi latami. Obszar gminy le y w najcieplejszym regionie Polski.
Wed ug regionalizacji klimatycznej A. Schmucka, gmina Boles awiec po ona jest w przedgórskim regionie
klimatycznym. Wyst puj  tu korzystne warunki klimatyczne dla prowadzenia gospodarki rolnej.
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rednia temperatura roczna kszta tuje si  od 7,5 do 7,8°C. Okres wegetacyjny trwa tu ponad 200 dni. Suma
opadów rocznych waha si  w przedziale 600-700 mm. Rzadko utrzymuj  si  mrozy trwaj ce bez przerwy dwa
tygodnie. Przewa aj  wiatry z kierunków zachodnich, po udniowych i po udniowo-zachodnich. Klimat lokalny
kszta towany jest przez rze  terenu, wyst puj ce kompleksy le ne i pod e glebowe. Na obszarze wysoczyzn,
poza g bokimi dolinami wyst puje korzystne nas onecznienie i dobre przewietrzanie. Natomiast w dolinach
rzecznych cz sto wyst puj  mg y, wych odzenia i du a wilgotno  powietrza.
Na podstawie klasyfikacji klimatycznej Polski opracowanej przez W. Oko owicza obszar gminy znajduje si  w

sko-wielkopolskim regionie klimatycznym, znajduj cym si  pod wp ywem oceanicznych mas powietrza oraz
górskiego klimatu Sudetów i Przedgórza Sudeckiego. Zima jest krótka i agodna, wiosna wczesna, a lato d ugie,
suche i ciep e.

Tabela 2. Cechy charakterystyczne klimatu

rednia temperatura roczna powietrza +7,5/7,8 º C
Najcieplejszy miesi c Lipiec +16,9/18º C

ugo  okresu wegetacyjnego 220 dni
Maksymalne sumy opadów dobowych Powy ej 60mm
Kierunek wiatrów przewa aj cych Zachodni

rednia pr dko  wiatrów 2,5 m/s

Lasy
Tereny le ne s  obszarami cennymi pod wzgl dem florystycznym, ekologicznym i krajobrazowym. Skupia si  w
nich wi kszo  chronionych i rzadkich gatunków ro lin, wyst puj cych na terenie gminy. Lasy i grunty le ne na
terenie gminy Boles awiec zajmuj  powierzchni  13 393,8 ha, a wska nik lesisto ci wynosi 44,8%.
Na terenie gminy gospodark  le  w lasach pa stwowych prowadz  Nadle nictwa: Boles awiec, Lwówek l,

wi toszów, Chocianów i Przemków. Gospodarka le na prowadzona jest na podstawie planów urz dzania
lasów, opracowanych na okres 10 lat. Polega ona na pozyskiwaniu drewna w ilo ciach nie przekraczaj cych
wielko ci etatów, ustalonych w obowi zuj cych planach oraz na reprodukcji lasu zgodnie z typem siedliska.
Jednocze nie prowadzi si  ci cia sanitarne drzewostanu, konserwacj  i odbudow  rowów melioracyjnych oraz
konserwacje dróg le nych. Kompleksy le ne po one w bliskim s siedztwie terenów zurbanizowanych s
zakwalifikowane jako lasy masowego wypoczynku, s ce wypoczynkowi i rekreacji, w których nie prowadzi si
tradycyjnej gospodarki le nej. Znacz  powierzchni  zajmuj  lasy s ce obronno ci kraju oraz lasy ochronne.
W lasach Gminy g ównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna pospolita, inny krajowym drzewem iglastym jest
wierk pospolity. Drzewa li ciaste reprezentowane s  przez d b i brzoz . W mniejszych ilo ciach wyst puje:

olsza, klon, jawor, jesion i topola. Monokultury sosnowe wyst puj  przede wszystkim w Borach Dolno skich.
Drzewostany o mieszanym sk adzie gatunkowym oraz drzewostany li ciaste wyst puj  w dolinach rzek.
Z typów siedliskowych dominuj  bory suche, chrobotkowe ( Cladonio – Pinetum) oraz bory wie e o charakterze
suboceanicznym ( Lucobryo – pinetum). Lokalnie wyst puj  wi ksze powierzchnie p atów boru mieszanego (Pino
– Quercetum), w którym so nie pospolitej towarzyszy d b szypu kowy. Bardzo sporadycznie mo na spotka
fragmenty ródl dowego boru wilgotnego (Molinio – Piunetum), a bardziej jest to wilgotniejsza odmiana
Leucobryo Pinetum. Cech  charakterystyczn  omawianych borów jest powszechne wyst powanie porostów
(chrobotki, p ucnicy islandzkiej), a bardzo rzadko (na nietypowych siedliskach) mo na spotka  bagno- zwyczajne
( Ledum Palustre) rozpowszechnione bardziej kierunku zachodnim obszaru Gminy.

3.1.6. wiat ro lin i zwierz t

Wed ug geobotanicznego podzia u Polski ( J.M. Matuszkiewicz, Regionalizacja geobotaniczna Polski, Warszawa
2008) gmina Boles awiec nale y do nast puj cych jednostek:

Prowinacja: rodkowoeuropejska

Podprowincja: rodkowoeuropejska W ciwa
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Dzia  : B - Brandenbursko- Wielkopolski

Kraina : B.4. -  Po udniowowielkopolsko- ycka

Podkraina: B.4a. -  ycka

Okr g : B.4a.6. – Boles awiecko – Zgorzelecki

Podokr g:  B.4a.6.c – Boles awiecko – Nowogrodziecki

Szata ro linna gminy Boles awiec jest w znacznym stopniu ukszta towana przez dzia alno  cz owieka. Wi ksze
zwarte kompleksy le ne wyst puj  w jej zachodniej i pó nocno-zachodniej cz ci, gdzie zachowa y si
pozosta ci dawnej Puszczy Boles awiecko – Zgorzeleckiej. Po udniowa cze  gminy Boles awiec  jest mniej
lesista. W strukturze u ytkowania dominuj  pola uprawne, wi kszy udzia  maj  tak e ki, pastwiska. Zbiorowiska
le ne wyst puj  w dolinie Bobru i na niewysokich wzniesieniach terenu.
Zwierz ta
Ssaki
Spo ród teriofauny zasiedlaj cej obszar gminy Boles awiec najliczniej wyst puj  grupa s  gryzonie (ok. 73%).
Na terenie gminy wyst puj  tylko pospolite, chronione gatunki ssaków drapie nych i owado ernych oraz gryzoni.

cznie na obszarze gminy stwierdzono wyst powanie 31 gatunków ssaków (Fulica. Jankowski Wojciech 1998).
Ptaki
Na terenie gminy Boles awiec stwierdzono wyst powanie ok. 131 gatunków ptaków, w 121 gatunków l gowych
lub prawdopodobnie l gowych, 10 – to ptaki przelotne lub zalatuj ce.

azy i gady
Wszystkie gatunki p azów i niemal wszystkie gadów obj te s  w Polsce ochron  prawn . Polsce wyst puje 18
gatunków p azów i 10 gadów. Niektóre z nich zagro one s  bezpo rednim wymarciem, populacje pozosta ych,
nawet do niedawna pospolitych gatunków wykazuj  tendencj  spadkow  wskutek kurczenia si   dogodnych dla
nich biotopów.
W wyniku przeprowadzonej w 1998 inwentaryzacji przyrodniczej (Fulica – Jankowski Wojciech, Wroc aw 1998)
na terenie gminy Boles awiec stwierdzono wyst powanie 8 gatunków p azów i 4 gatunki gadów.
Ryby
Na obszarze gminy stwierdzono wyst powanie 30 gatunków ryb, w tym 3 gatunki obj te ochron cis . W
wodach przep ywaj cej przez obszar gminy rzeki Bóbr wyst puj  gatunki typowe dla podgórskich rzek, ale te
rzek nizinnych i stawów. Nie stwierdzono wyst powania ryb w niewielkich dop ywach Bobru w po udniowej cz ci
obszaru gminy. Cieki te prowadz  niedostateczne ilo ci wody dla egzystowania ryb, poza tym w przypadku zrzutu
zanieczyszcze  do wód, ich koncentracja w niewielkich ciekach jest stosunkowo wysoka.

3.2. Stan rodowiska i zagro enia

3.2.1. Stan czysto ci powietrza atmosferycznego
Prawo ochrony rodowiska narzuca obowi zek dokonywania, co roku oceny jako ci powietrza, celem
dostarczenia informacji o przestrzennym rozk adzie st  zanieczyszcze , wskazania potrzeb w zakresie
wzmocnienia istniej cej sieci monitoringu, czy te  w zakresie dzia  maj cych poprawi  jako  powietrza.
Kryteria oceny okre lone s  w rozporz dzeniach Ministra rodowiska
z dnia 6 czerwca 2002 r.:

w sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu
w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych
poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów
niektórych substancji.
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Podstaw  klasyfikacji stref w oparciu o wyniki rocznej oceny stanowi  dopuszczalne poziomy substancji w
powietrzu oraz dopuszczalne poziomy substancji powi kszone o marginesy tolerancji, stanowi ce okre lony
procent warto ci dopuszczalnej. Marginesy tolerancji ustanowione zosta y dla wszystkich normowanych
substancji poza ozonem. Ich warto ci s  stopniowo redukowane, a  do czasu przyj tego jako data wymaganego
osi gni cia st  nie wy szych od warto ci granicznej. Przekroczenie dopuszczalnych poziomów wi e si  z
obowi zkiem opracowania szczegó owych programów ochrony powietrza.
Oceny poziomów st  zanieczyszczeni dokonuje si  przede wszystkim w oparciu o wyniki pomiarów imisji;
stosowane s  równie  obliczenia z wykorzystaniem matematycznych modeli rozprzestrzeniania si
zanieczyszcze  w powietrzu oraz obiektywne metody szacowania wykorzystuj ce informacje o emisji
zanieczyszcze .

ównymi ród ami zanieczyszcze  powietrza w gminie s :
Energetyczne – gospodarstwa indywidualne i ma e kot ownie lokalne opalane w glem

kamiennym,
Przemys owe – zak ady produkcyjne, budowlane, piekarnie, kopalnie, i in.
Komunikacyjne – droga mi dzynarodowa, krajowa, wojewódzka drogi powiatowe i gminne,
Niezorganizowane – oczyszczalnie cieków, sk adowiska.

Ponadto województwo dolno skie, a tym samym Gmina Boles awiec jest szczególnie nara ona na intensywne
oddzia ywanie zanieczyszcze  z zagranicy, szczególnie z Niemiec i Czech. Wynika to z uprzemys owienia tych
regionów i kierunku wiatrów (przewa aj  wiatry z sektora zachodniego i po udniowo-zachodniego). Z naszego
kraju tak e s  przenoszone zanieczyszczenia na teren Niemiec i Czech, ale w mniejszych ilo ciach ni
otrzymywane.

Ocen  jako ci powietrza przeprowadza wojewoda w strefach, którymi s  obszary powiatów.
Gmina Boles awiec znajduje si  w strefie boles awiecko – lwóweckiej (ze wzgl du na monitoring dwutlenku siarki,
dwutlenku azotu, tlenków azotu, tlenku w gla, benzenu, py u
zawieszonego PM10, o owiu, arsenu, kadmu, niklu, benzo(a)pirenu); ze wzgl du na monitoring ozonu znajduje
si  w strefie dolno skiej.

3.2.2. Stan czysto ci wód powierzchniowych i podziemnych.

Wody powierzchniowe

Gmina Boles awiec po ona jest w zlewni rzeki Bóbr, lewobrze nym dorzeczu Odry. Bóbr - jeden z najwi kszych
dop ywów Odry - wyp ywa ze wschodnich zboczy Karkonoszy, powy ej wsi Bóbr w Czechach. Charakteryzuje si
du ymi wahaniami stanów wody i gwa townymi wezbraniami. Na terenie Gminy d ugo  rzeki wynosi 40 km.
Dop ywami Bobru na terenie Gminy s eliszowski Potok - d . 10 km (ca kowita – 14), Kraszówka – d . 6 km,
Bobrzyca – d . 9  km (ca kowita – 17), Kruszynka – d . 6 km i Mierzwi ski Potok – d . 8 km
Poni ej przedstawiono ocen  jako ci wód w punktach pomiarowych monitoringu operacyjnego na rzece Bóbr i
Bobrzycy, opart  na ocenie stanu ekologicznego i chemicznego:

Ocena jako ci wód powierzchniowych rzeki Bóbr I Bobrzycy na podstawie wyników monitoringu
operacyjnego (WIO , Wroc aw 2011)

Nazwa punktu
pomiarowo-kontrolnego

Typ
abiotycz

ny

Silnie
zmienio
na lub

sztuczn
a jcw

Klasyfik
acja

element
ów

biologic
znych

Klasyfikacj
a

elementów
fizykoche
micznych

Stan/potencja
ekologiczny Stan chemiczny Stan
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Bóbr- wodowskaz
Kamienna Góra 4 T III II III

Bóbr – Powy ej uj cia
Wojanowie 8 N DOBRY

Bóbr- powy ej zb.
Pilchowice 8 N II PSD II

Bóbr – powy ej
bobrzycy 20 N II DOBRY

Zadrna – uj cie do
Bobru 4 T III PPD III

Bobrzyca- uj cie do
Bobru (m. D browa
Boles awiecka)

18 N III PSD III

Legenda:
Klasyfikacja elementów biologicznych

II Klasa I
III Klasa II

Klasyfikacja elementów fizykochemicznych
II Klasa II

PSD/PPD Poni ej klasy II
Stan chemiczny

DOBRY Dobry
Stan /potencja  ekologiczny

II Stan dobry/ potencja  powy ej dobrego
III Stan / potencja  umiarkowany

Wody podziemne

Jako  wód podziemnych Przedmiotem monitoringu wód podziemnych w 2010 r. by y jednolite cz ci wód
podziemnych (JCWPd) badane w ramach monitoringu diagnostycznego i monitoringu operacyjnego
(obejmuj cego jednolite cz ci wód podziemnych o statusie zagro onych nie osi gni ciem dobrego stanu
chemicznego, p ytkie wody podziemne zlokalizowane na obszarach szczególnie nara onych na zanieczyszczenia
zwi zkami azotu ze róde  rolniczych oraz wody podziemne reprezentuj ce s aby stan chemiczny). Wi kszo
punktów pomiarowych ujmowa a p ytkie poziomy wodono ne wyst puj ce przewa nie w obr bie
czwartorz dowego pi tra wodono nego rozprzestrzenionego najpowszechniej na terenie kraju, a pozosta e
punkty pomiarowe ujmowa y g bsze poziomy wodono ne. Wody podziemne obszaru opracowania wykaza y
dobry stan wód (klasa 1-III, JCWPd 69).
Na jako  wód powierzchniowych, jak i podziemnych wp ywaj ród a lokalne i zewn trzne (spoza granic Gminy).
Szczególn  rol  odgrywaj  tu punktowe zrzuty zanieczyszcze . W ród nich najwi ksze znaczenie maj  zrzuty
cieków (bytowo gospodarczych i przemys owych) nieoczyszczonych lub oczyszczonych niedostatecznie. Obok
róde  punktowych znacz cy udzia  w zanieczyszczeniach maj  sp ywy obszarowe pochodzenia rolniczego.

3.2.3. Stan gleb

W województwie dolno skim od wielu lat na u ytkach rolnych dominuj  gleby lekko kwa ne i kwa ne. Do
antropogenicznych przyczyn zakwaszenia gleb nale y zaliczy  stosowanie nawozów azotowych oraz emisj
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zanieczyszcze  gazowych do powietrza. Ogromn  rol  odgrywaj  te  przyczyny naturalne m.in. pochodzenie
gleby i warunki klimatyczne. Zu ycie nawozów wapniowych w województwie dolno skim systematycznie
maleje, a nawozów azotowych stopniowo ro nie. Znaczny procent powierzchni u ytków rolnych województwa
wymaga wapnowania w stopniu koniecznym i potrzebnym.

3.2.4. Ha as
Ze wzgl du na rodowisko wyst powania mo emy dokona  podzia u ha asu na trzy podstawowe grupy:
ha as w przemy le (przemys owy),
ha as w pomieszczeniach mieszkalnych, u yteczno ci publicznej i terenach wypoczynkowych
(komunalny),
ha as od rodków transportu (komunikacyjny).

Wojewódzkie inspektoraty ochrony rodowiska prowadz  badania ha asu przemys owego i komunikacyjnego
natomiast badaniami ha asu komunalnego zajmuj  si  wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne. Ponadto
zarz dcy dróg winni prowadzi  badania uci liwo ci powodowane ha asem pochodz cym z dróg.
Dopuszczalne poziomy ha asu w rodowisku okre lone s  w za czniku do rozporz dzenia Ministra rodowiska
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów ha asu w rodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826).

Ha as przemys owy:
Na terenie Gminy nie wyst puj  obiekty czy instalacje, które stanowi yby powa ne ród o emisji ha asu
wymagaj ce decyzji okre laj cej dopuszczalny poziom ha asu w rodowisku.

Ha as komunikacyjny:

Dominuj cym ród em ha asu na obszarze gminy Boles awiec jest ruch ko owy. O wielko ci poziomu ha asu
decyduje przede wszystkim ha as pojazdów, nat enie ruchu, udzia  taboru ci kiego w nat eniu ruchu
pojazdów ko owych, pr dko  pojazdów i inne. W Gminie najwi ksze zagro enie zwi zanie jest z drogami
krajowymi i wojewódzkimi. Przez teren Gminy przebiegaj  drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe. Celem
ograniczenia nat enia ruchu na drogach nale y podj  praktycznie identyczne dzia ania jak dla zmniejszenia
emisji zanieczyszcze  wprowadzanych do powietrza ze róde  komunikacji liniowej. St d modernizacja dróg,
zwi kszenie udzia u transportu rowerowego i zbiorowego. Ponadto konieczna jest budowa ekranów akustycznych
nie tylko przy istniej cych drogach, ale równie  przy projektowanych. Pomocne w tym wzgl dzie b  wytyczne,
co do sporz dzania programów operacyjnych w zakresie budowy ekranów akustycznych oraz wymiana okien na

wi koszczelne w najbardziej newralgicznych punktach (zw aszcza w zwartej zabudowie miejskiej). Te
wszystkie dzia ania s  wa ne równie  ze wzgl du na fakt, e uci liwo ci zwi zane z ha asem odczuwane s  nie
tylko w dzie , ale tak e i w nocy. W poprzednich latach, z uwagi na szczególn  uci liwo , obj to monitoringiem
poziomu ha asu 6 miejscowo ci na terenie gminy: Suszki i D brow  Boles awieck - droga nr 297, Kruszyn -
droga nr 4, oraz inne drogi we wsiach: Chro ciszowice, aziska, Nowa Wie .

3.2.5. Elementy wymagaj ce ochrony
Na terenie gminy Boles awiec wyst puj  nast puj ce formy ochrony przyrody:

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków " Bory Dolno skie" PLB020005- granice obszaru przebiegaj  przez
pó nocn  cz  gminy,
Obszar Ochrony Siedlisk " wirownie w Starej Olesznej" PLH020049 – ca a powierzchnia obszaru
zlokalizowana na terenie gminy,
Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk "Wrzosowisko Przemkowskie" PLH 020015,
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PLH020063 Wrzosowiska wi toszowsko– awszowskie– rozleg y obszar dawnych poligonów z
wykszta conymi rozleg ymi wrzosowiskami (w cz ci na terenie gminy Boles awiec).

W s siedztwie, poza granicami gminy:
PLH080007 Buczyna Szprotawsko– Piotrowicka - ostoja obejmuje kompleks lasów li ciastych i mieszanych,
z du ym udzia em starodrzewi, stanowi cy wysp  w ród borowego krajobrazu Borów Dolno skich. W
cz ci obszar obejmuje rezerwat przyrody „Buczyna Szprotawska” i w cz ci le y na terenie
Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. PLH020050 Dolina Dolnej Kwisy – doskonale zachowana rzeka
nizinna z zachowanymi fragmentami lasów gowych, kami wie ymi i zalewowymi oraz zbiorowiskami
zio oro lowymi. Bogata w siedliska fauny bezkr gowej. PLH080027 Uroczyska Borów Dolno skich – w

siedztwie, poza granicami gminy:
Park Krajobrazowy „Dolina Kwisy”,
Przemkowski Park Krajobrazowy,
Park krajobrazowy Dolny Bobru,
Obszar Chronionego Krajobrazu „Bory Dolno skie”,
Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Czarnej Wody”,
Obszar Chronionego Krajobrazu ”Grodziec”.

Ponadto na terenie gminy prawnej ochronie podlega wiele gatunków ro lin i zwierz t. Celem ochrony gatunkowej
jest zabezpieczenie dziko wyst puj cych gatunków ro lin i zwierz t, zw aszcza rzadkich lub zagro onych
wygini ciem oraz zachowanie ró norodno ci gatunkowej i genetycznej. Ochrona gatunkowa ro lin obejmuje
gatunki poddane ochronie cis ej (ca kowitej) oraz ochronie cz ciowej. W odniesieniu do dziko wyst puj cych
ro lin poddanych ochronie cis ej zabrania si  ich niszczenia, zrywania, cinania, pozyskiwania i wyrywania z
naturalnych stanowisk oraz ich zbywania, nabywania, przenoszenia lub wywo enia za granic .
Ochrona gatunkowa zwierz t obejmuje bardzo liczne gatunki zwierz t, które wyst puj  w stanie dzikim, a s
zagro one wygini ciem lub s  rzadko spotykane. W stosunku do gatunków chronionych zabrania si  m.in.
umy lnego ich zabijania, p oszenia, chwytania, przetrzymywania i preparowania, niszczenia ich gniazd, nor,
legowisk, filmowania i fotografowania w miejscach rozrodu. Dla niektórych skrajnie rzadkich gatunków,
dodatkow  ochrona otacza si  miejsca ich rozrodu i sta ego przebywania, wyznaczaj c w tym celu strefy ochrony
cis ej i cz ciowej. Ochronie podlegaj  równie  mrowiska w lasach.

4. Wp yw dotychczasowego sposobu zagospodarowania na stan rodowiska

Dotychczasowe zmiany w rodowisku na obszarze obr bu Chro ciszowice s  w g ównej mierze zwi zane ze
zmianami u ytkowania i zagospodarowania terenu oraz ze stopniem zanieczyszcze  wód, gleb i powietrza
atmosferycznego.
Najistotniejszym negatywnym skutkiem dotychczasowego sposobu u ytkowania jest trwa e zniszczenie gleby,
która w miejscach istniej cej zabudowy (w miejscu budynków i terenów utwardzonych) zosta a zdj ta.
Nast powa o stopniowe przekszta canie niezagospodarowanych obszarów w tereny dzia alno ci gospodarczej.
Znaczne zagospodarowanie na tereny aktywno ci gospodarczej skutkowa o pozbawieniem tego obszaru
zadrzewie , oczek wodnych, czy wilgotniejszych obni  terenu.
Tereny rolnicze stanowi  niedu y udzia  w powierzchni omawianego obszaru.
Udzia  gleb zdegradowanych w wyniku nadmiernego zakwaszenia oraz zubo enia w makrosk adniki jest ci le
zwi zany z emisj  zanieczyszcze  pochodzenia komunikacyjnego, stosowaniem nawozów mineralnych, jak
równie  emisj  zanieczyszcze  przemys owych.
Potencjalne zagro enie stanowi  odpady produkowane przez przemys  oraz przez mieszka ców gminy. Odpady
musz  by  sk adowane lub unieszkodliwiane w sposób zorganizowany, jednak nadal problem stanowi
pojawiaj ce si  dzikie sk adowiska mieci, które mog  wp ywa  mi dzy innymi na zmian  odczynu gleb. Odpady
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komunalne sk adowane w nieplanowany sposób mog  równie  przyczyni  si  do wzrostu zawarto ci metali
ci kich.
Podstawowy problem to jako  wód powierzchniowych, a co za tym idzie ograniczenie mo liwo ci ich
wykorzystania oraz uzale nienie od zewn trznych uj  wody.

ród o zanieczyszczenia stanowi  powierzchniowe sp ywy zanieczyszcze  z otaczaj cych je terenów, wody
opadowe, roztopowe, eutrofizacja. Zagro enia stanowi  równie : dzikie sk adowiska odpadów, stosowanie
nawozów mineralnych i chemicznych rodków ochrony ro lin, nawadnianie pól ciekami.
Ponadto zanieczyszczenia wód powodowane s  przez emisj  zanieczyszcze  gazowych i py owych
przenikaj cych z opadami atmosferycznymi, wykonywanie robót budowlanych, sp ywy powierzchniowe z dróg. Z
punktu widzenia ochrony przeciwpowodziowej najwa niejsze jest utrzymanie dobrym stanie infrastruktury
przeciwpowodziowej, obiektów hydrotechnicznych oraz post powanie podczas zagro enia.

Stan czysto ci powietrza atmosferycznego w gminie jest zadowalaj cy. Nale y d  do utrzymywania tego
stanu. Ewentualne zagro enia zwi zane mog  by  zanieczyszczeniami pochodzenia komunikacyjnego, w
zwi zku ze wzrostem nat enia ruchu i jednocze nie brakiem jego p ynno ci.
Poza tym istotne jest utrzymanie w dobrym stanie infrastruktury drogowej, urz dze  spalaj cych paliwa
konwencjonalne, wiadomo  mieszka ców (brak wiadomo ci zagro enia wynikaj cego z wykorzystywania
odpadów komunalnych jako materia u opa owego).

Wyst powanie zagro  w rodowisku przyrodniczym zwi zane jest przede wszystkim z obszarami zwartej
zabudowy.
Podstawowym problemem jest antropopresja. Powoduje zmniejszenie bioró norodno ci, wymieranie gatunków, a
co za tym idzie ubo enie ekosystemów i degradacj  krajobrazu.
Generalnie najwi ksze szkody w rodowisku przyrodniczym powodowane przez cz owieka zwi zane s  z:

du ym budownictwem w dolinach rzek i na ich obrze ach,
budownictwem przemys owym w pobli u terenów cennych przyrodniczo,
nielegalnymi sk adowiskami mieci,
dewastacj  parków i ziele ców,
chorobami, szkodnikami, po arami lasów,
przecinaniem terenów cennych przyrodniczo ci gami komunikacyjnymi,
emisj  zanieczyszcze  od powietrza.

Dzia ania takie powoduj  przede wszystkim zmniejszanie si  liczby sk adowisk wielu gatunków ro lin oraz
przekszta canie siedlisk.
Eliminacja cennych sk adników szaty ro linnej mo e nast pi  równie  w wyniku procesów spontanicznej sukcesji
jak zarastanie krzewami, czy przekszta cenia p atów boru wie ego w bór mieszany.

5. Ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

5.1. Kszta towanie zabudowy i komunikacji
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego okre la lokalne warunki, zasady i standardy kszta towania
zabudowy i urz dzania terenu, zasady rozwoju i funkcjonowania uk adu komunikacyjnego, rozwoju infrastruktury
technicznej oraz szczególne zasady zagospodarowania, wynikaj ce z potrzeby ochrony rodowiska oraz warunki
podzia u terenów na dzia ki.

Najwa niejsze ze wzgl du na potencjalne oddzia ywania na rodowisko s  ustalenia dotycz ce:
przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczaj cych tereny o ró nych funkcjach lub zasadach
zagospodarowania,
zasad ochrony i kszta towania adu przestrzennego, zasad ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego,
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej
granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, ustalonych na
podstawie odr bnych przepisów.
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Na obszarze obj tym projektem zmiany planu miejscowego nie wyst puje zbyt du a ró norodno  form
zagospodarowania. Wskutek procesów rozwojowych wsi, obszar obj ty zmian  planu pozosta  niezabudowany
po ród s siaduj cych z nim terenów ju  zainwestowanych.

Charakterystyka funkcji jednostek urbanistycznych i elementów obs ugi komunikacyjnej wydzielonych w projekcie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej z us ugami;
RM - tereny zabudowy zagrodowej,
U- tereny zabudowy us ugowej;
UP/US - tereny us ug publicznych, sportu i rekreacji;
PU - tereny przemys owe i us ugowe;
ZL - tereny lasów;
ZLd - tereny zalesie ;
WS - tereny wód ródl dowych, powierzchniowych;
R- tereny rolnicze;
E- tereny urz dze  elektroenergetycznych;
K- tereny urz dze  kanalizacji;
G - tereny urz dze  gazownictwa;
KK- tereny kolejowe;
tereny komunikacji, oznaczone symbolem:

KDZ- tereny dróg klasy zbiorczej;

KDL- tereny dróg klasy lokalnej;

KDD- tereny dróg klasy dojazdowej;

KDPJ- tereny ci gów pieszo- jezdnych;
KK -  tereny kolejowe

5.2. Ochrona zabytków
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wprowadza ustalenia dotycz ce obszarów
podlegaj cych ochronie konserwatorskiej, w formie ustale , nakazów i zakazów dla stref ochrony
konserwatorskiej, stanowisk archeologicznych oraz obiektów zabytkowych. Plan okre la dla wybranych terenów:

stref  ochrony historycznych uk adów ruralistycznych, dla którego obowi zuj  w ciwe przepisy szczególne.
stref  ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych, dla którego obowi zuj  w ciwe przepisy
szczególne.
stanowiska archeologiczne

6. Cele ochrony rodowiska na szczeblu mi dzynarodowym, wspólnotowym i
krajowym istotne z punktu widzenia niniejszego opracowania oraz sposoby, w
jakich zosta y uwzgl dnione podczas opracowywania dokumentu

6.1. Dokumenty ustanowione na szczeblu mi dzynarodowym

Idea zrównowa onego rozwoju, na której opiera si  analizowany dokument, uwzgl dnia trzy procesy pozostaj ce
ze sob  w równowadze: ochrona rodowiska i racjonalna gospodarka zasobami naturalnymi, wzrost gospodarczy
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i sprawiedliwy podzia  korzy ci z niego wynikaj cych oraz rozwój spo eczny. Poszczególne cele ochrony
rodowiska ustanowione na szczeblu mi dzynarodowym, równie  oparte zosta y na bazie zasady

zrównowa onego rozwoju. Zosta y one zapisane w tzw. Protoko ach do Konwencji Narodów Zjednoczonych, do
których Polska równie  przyst pi a. W ród tych Konwencji znajduj  si :
1) Konwencja sporz dzona w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dost pie do informacji, udziale spo ecze stwa

w podejmowaniu decyzji oraz dost pie do sprawiedliwo ci w sprawach dotycz cych ochrony rodowiska
(Dz.U.2003.78.706 z pó n. zm.). Jej celem jest zagwarantowanie uprawnie  obywateli do dost pu do
informacji, udzia u w podejmowaniu decyzji oraz dost pu do wymiaru sprawiedliwo ci w sprawach
dotycz cych rodowiska.

2) Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporz dzona w Nowym Jorku w
1992 r. dnia 9 maja 1992 r. (Dz.U.1996.53.238). Celem podstawowym tej konwencji jest doprowadzenie,
zgodnie z w ciwymi postanowieniami konwencji, do ustabilizowania koncentracji gazów cieplarnianych w
atmosferze na poziomie, który zapobieg by niebezpiecznej antropogenicznej ingerencji w system klimatyczny.
Dla unikni cia zagro enia produkcji ywno ci i dla umo liwienia zrównowa onego rozwoju ekonomicznego
poziom taki powinien by  osi gni ty w okresie wystarczaj cym do naturalnej adaptacji ekosystemów do
zmian klimatu.

3) Protokó  z Kioto do ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych, w sprawie zmian klimatu, sporz dzony w
Kioto dnia 11 grudnia 1997 r. (Dz.U.2005.203.1684). Celem dokumentu jest walka ze zmianami klimatu.
Szczegó owy cel polega  na ograniczeniu ca kowitej emisji gazów cieplarnianych krajów rozwini tych o co
najmniej 5% w latach 2008–2012 w stosunku do poziomu z 1990 r.

4) Konwencja o ocenach oddzia ywania na rodowisko w kontek cie transgranicznym, sporz dzona w Espoo
dnia 25 lutego 1991 r. (Dz.U.1999.96.1110). Celem konwencji jest podejmowanie przez strony rodków
maj cych na celu zapobieganie, redukcj  i kontrolowanie znacz cego szkodliwego oddzia ywania
transgranicznego na rodowisko; ustanowienie procedury ocen oddzia ywania na rodowisko oraz wzajemne
powiadamianie si  stron o planowanej potencjalnie szkodliwej dzia alno ci.

5) Protokó  Montrealski w sprawie substancji zubo aj cych warstw  ozonow , sporz dzony w Montrealu dnia
16 wrze nia 1987 r. (Dz.U.1992.98.490 z pó n. zm.). Celem protoko u jest przeciwdzia anie dziurze
ozonowej.

6) Konwencja Wiede ska o ochronie warstwy ozonowej, sporz dzona w Wiedniu dnia 22 marca 1985 r.
(Dz.U.1992.98.488). G ównym celem tej Konwencji jest ochrona zdrowia ludzkiego i rodowiska przed
negatywnymi skutkami wynikaj cymi z dzia alno ci zmieniaj cej lub mog cej zmieni  warstw  ozonow .

7) Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odleg ci, sporz dzona w
Genewie dnia 13 listopada 1979 r. (Dz.U.1985.60.311 z pó n. zm.). Podstawowym celem Konwencji dla
stron jest zobowi zanie, by chroni  cz owieka i jego rodowisko przed zanieczyszczeniem powietrza oraz

 do ograniczenia i tak dalece, jak to jest mo liwe, do stopniowego zmniejszania i zapobiegania
zanieczyszczeniu powietrza, w czaj c w to transgraniczne zanieczyszczanie powietrza na dalekie
odleg ci.

8) Konwencja o zakazie u ywania technicznych rodków oddzia ywania na rodowisko w celach militarnych lub
jakichkolwiek innych celach wrogich, otwarta do podpisania w Genewie dnia 18 maja 1977 r.
(Dz.U.1978.31.132). Celem tej konwencji jest ustanowienie skutecznego zakazu wykorzystania technicznych
rodków oddzia ywania na rodowisko w celach militarnych lub w jakichkolwiek innych celach wrogich dla
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wyeliminowania niebezpiecze stwa, które takie wykorzystanie stwarza dla ludzko ci, oraz potwierdzenie woli
dzia ania na rzecz urzeczywistnienia tego celu.

Sama prognoza oraz ca a procedura strategicznej oceny oddzia ywania na rodowisko jest wyrazem
uwzgl dnienia ustale  dokumentu nr 1. Cele dokumentu nr 2 i 3 zosta y uwzgl dnione poprzez zalecenia
propagowania w gminie urz dze  grzewczych opartych o niskoemisyjne lub zeroemisyjne techniki grzewcze.
Wyrazem uwzgl dnienia celów dokumentu nr 4 jest rozdzia  4.2.5. „Oddzia ywanie transgraniczne” niniejszej
prognozy, gdzie omówiono zagadnienia ewentualnego transgranicznego oddzia ywania projektu miejscowego
planu na rodowisko. Cele dokumentu nr 7 zosta y uwzgl dnione w projekcie mpzp tak e poprzez zamieszczenie
zalece  stosowania niskoemisyjnych lub zeroemisyjnych urz dze  grzewczych. Nie ma podstaw aby s dzi , e
ustalenia projektu w jakikolwiek sposób naruszaj  ustalenia konwencji nr 8.

6.2. Dokumenty ustanowione na szczeblu wspólnotowym

Cele ochrony rodowiska ustanowione na szczeblu wspólnotowym, zosta y zapisane w uchwa ach, dyrektywach i
rozporz dzeniach Rady Unii Europejskiej. Najwa niejsze z punktu widzenia ochrony rodowiska s :
1) Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny

wp ywu niektórych planów i programów na rodowisko. Celem niniejszej dyrektywy jest zapewnienie
wysokiego poziomu ochrony rodowiska i przyczynienie si  do uwzgl dniania aspektów rodowiskowych w
przygotowaniu i przyjmowaniu planów i programów w celu wspierania sta ego rozwoju, poprzez zapewnienie,
e zgodnie z niniejsz  dyrektyw  dokonywana jest ocena wp ywu na rodowisko niektórych planów i

programów, które potencjalnie mog  powodowa  znacz cy wp yw na rodowisko.
2) Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pa dziernika 2000 r. ustanawiaj ca

ramy wspólnotowego dzia ania w dziedzinie polityki wodnej. Celem niniejszej dyrektywy jest ustalenie ram
dla dzia  na rzecz ochrony ródl dowych wód powierzchniowych, wód przej ciowych, wód przybrze nych
oraz wód podziemnych.

3) Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie sk adowania odpadów. Celem niniejszej
dyrektywy jest poprzez surowe wymagania eksploatacyjne i techniczne dotycz ce odpadów i sk adowisk
zapewnienie rodków, procedur i zasad post powania zmierzaj cych do zapobiegania lub zmniejszenia w
jak najwi kszym stopniu, negatywnych dla rodowiska skutków sk adowania odpadów w trakcie ca ego cyklu
istnienia sk adowiska, w szczególno ci zanieczyszczenia wód powierzchniowych, wód gruntowych, gleby i
powietrza oraz skutków dla rodowiska globalnego, w cznie z efektem cieplarnianym, a tak e wszelkiego
ryzyka dla zdrowia ludzkiego.

4) Dyrektywa 96/61/EC z 24 wrze nia 1996 r. w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania
zanieczyszcze . Celem niniejszej dyrektywy jest osi gni cie zintegrowanego zapobiegania
zanieczyszczeniom rodowiska naturalnego i ich kontroli, powodowanych przez rodzaje dzia alno ci
wymienione w za czniku I. Okre la ona rodki maj ce na celu zapobieganie oraz, w przypadku braku takiej
mo liwo ci, zmniejszenie emisji do powietrza, rodowiska wodnego i gleby, na skutek wspomnianych
powy ej dzia , cznie ze rodkami dotycz cymi odpadów, w celu osi gni cia wysokiego poziomu ochrony
rodowiska naturalnego jako ca ci, bez uszczerbku dla przepisów dyrektywy 85/337/EWG i innych

odpowiednich przepisów wspólnotowych.
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5) Dyrektywa 96/62/EU z dnia 27 wrze nia 1996 r. w sprawie jako ci powietrza. Ogólnym celem niniejszej
dyrektywy jest zdefiniowanie podstawowych zasad wspólnej strategii po wi conej: zdefiniowaniu i okre leniu
celów odno nie do jako ci otaczaj cego powietrza na terenie Wspólnoty, wyznaczonych tak, aby unika ,
zapobiega  lub ogranicza  szkodliwe oddzia ywanie na zdrowie ludzkie i rodowisko jako ca ; ocenie
jako ci otaczaj cego powietrza w Pa stwach Cz onkowskich na podstawie wspólnych metod i kryteriów;
uzyskaniu odpowiednich informacji o jako ci otaczaj cego powietrza i zapewnieniu, by informacje te by y
udost pnione publicznie, mi dzy innymi w formie progów alarmowych; utrzymaniu jako ci otaczaj cego
powietrza tam, gdzie jest ona dobra, oraz jej poprawie w pozosta ych przypadkach.

6) Rozporz dzenie (WE) Nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r.,
dopuszczaj ce dobrowolny udzia  organizacji w systemie eko-zarz dzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).
Celem tego rozporz dzenia jest ustanowienie wspólnotowego systemu eko-zarz dzania i audytu,
dopuszczaj cego dobrowolny udzia  organizacji, zwany EMAS, s cy ocenie i doskonaleniu efektów
dzia alno ci rodowiskowej organizacji oraz dostarczaniu odpowiednich informacji opinii publicznej i innym
zainteresowanym stronom. Celem EMAS jest wspieranie ci ego doskonalenia efektów dzia alno ci
rodowiskowej organizacji.

7) Dyrektywa Rady 90/313/EWG z dnia 7 czerwca 1990 r. w sprawie swobody dost pu do informacji o
rodowisku. Celem Dyrektywy jest zagwarantowanie ka dej osobie fizycznej lub prawnej w ca ej Wspólnocie

swobodnego dost pu do informacji o rodowisku b cych w posiadaniu w adzy publicznej w formie
pisemnej, wizualnej, przekazu ustnego lub baz danych, dotycz cych stanu rodowiska, dzia  lub rodków,
które wp ywaj  lub mog  wp ywa  niekorzystnie na rodowisko oraz takich, które maj  na celu jego ochron .

Niniejsza prognoza uwzgl dnia cele dokumentu wymienionego w pkt 1 poprzez zawarcie oceny wp ywu na
rodowisko przedmiotowego projektu mpzp. Plan uwzgl dnia tak e cele dokumentu wymienionego w pkt 2

poniewa  zawiera ustalenia co do sposobów ochrony wód powierzchniowych i wód podziemnych. Ocena projektu
planu pod tym k tem znalaz a si  m.in. w podrozdziale 4.2.1 - Wp yw realizacji ustale  planu na poszczególne
elementy rodowiska – Woda. Projekt mpzp uwzgl dnia cele dokumentu z pkt 3 poniewa  jego ustalenia
rozwi zuj  problem gospodarowania odpadami w gminie. Cele dokumentu z pkt. 4 zosta y wype nione, poniewa
na terenie obj tym projektem mpzp nie przewiduje si  dzia alno ci wymienionych w za czniku I do dokumentu z
pkt 4. Jako, e w projekcie mpzp zawarte s  propozycje odno nie ochrony powietrza uwzgl dnione s  tym
samym cele wymienione w dokumencie z pkt 5. Cele wymienione w dokumencie nr 6 zosta y osi gni te w tym
samym dokumencie. Na mocy prawodawstwa polskiego zarówno projekt mpzp jak i niniejsza prognoza b
udost pniane spo ecze stwu, wobec czego cele ochrony rodowiska wymienione w dokumencie z pkt 7 zostan
osi gni te.

6.3. Dokumenty ustanowione na szczeblu krajowym

Cele ochrony rodowiska ustanowione na szczeblu mi dzynarodowym i wspólnotowym zasymilowane zosta y do
polskiego systemu prawnego ze wzgl du na nasze cz onkostwo w Unii Europejskiej. Na szczeblu krajowym,
podstawowymi dokumentami okre laj cymi cele ochrony rodowiska s :
1) „Polityka ekologiczna pa stwa w latach 2009-2012 z perspektyw  do roku 2016", uchwalona 22 maja 2009

roku. Polityka ekologiczna jest dokumentem, który przez okre lenie celów w zakresie ekologii wskazuje
dzia ania konieczne dla w ciwej ochrony rodowiska naturalnego, w ród celów wymienia si : dzia ania na
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rzecz zapewnienia realizacji zasady zrównowa onego rozwoju; przystosowanie do zmian klimatu; ochrona
ró norodno ci biologicznej.

2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 r. Poz. 21 z pó n. zm.). Celem ustawy jest
okre lenie rodków s cych ochronie rodowiska, ycia i zdrowia ludzi zapobiegaj cych i zmniejszaj cych
negatywny wp yw na rodowisko oraz zdrowie ludzi wynikaj cy z wytwarzania odpadów i gospodarowania
nimi oraz ograniczenie ogólnych skutków u ytkowania zasobów i poprawiaj cych efektywno  takiego

ytkowania.
3) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz.U.2015.196 z pó n. zm.).

Celem tej ustawy jest okre lenie wymaga  w zakresie ochrony z  kopalin, wód podziemnych oraz innych
elementów rodowiska w zwi zku z wykonywaniem dzia alno ci w zakresie: prac geologicznych,
wydobywania kopalin ze z , podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego
sk adowania odpadów.

4) Ustawa z dnia 3 pa dziernika 2008 r. o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale
spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko (tekst jedn. Dz.U.2013
r. Poz. 1235 z pó n. zm.). Celem tej ustawy jest okre lenie zasad i trybu post powania w sprawach:
udost pniania informacji o rodowisku i jego ochronie, ocen oddzia ywania na rodowisko, transgranicznego
oddzia ywania na rodowisko; zasady udzia u spo ecze stwa w ochronie rodowiska; okre lenie organów
administracji w ciwych w tych sprawach.

5) Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (tekst jedn. Dz.U.2013.1136 z pó n. zm.). Celem
ustawy jest zapobieganie powstawaniu w przemy le wydobywczym odpadów wydobywczych, ograniczanie
ich niekorzystnego wp ywu na rodowisko oraz ycie i zdrowie ludzi.

6) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U.2013 r. Poz. 627 z pó n. zm.).
Celem ustawy jest okre lenie zasad i form ochrony przyrody ywej i nieo ywionej oraz krajobrazu.

7) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz.U.2014 r. Poz.
1446 z pó n. zm.). Celem ustawy jest okre lenie przedmiotu, zakresu i formy ochrony zabytków oraz opieki
nad nimi, zasad tworzenia krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz finansowania
prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach, a tak e organizacji organów
ochrony zabytków.

8) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U.2015.469). Celem ustawy jest regulacja
gospodarowania wodami zgodnie z zasad  zrównowa onego rozwoju, a w szczególno ci kszta towanie i
ochron  zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarz dzanie zasobami wodnymi.

9) Ustawa dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (tekst jedn. Dz.U.2013 r. Poz. 1232 z pó n. zm.).
Celem ustawy jest okre lenie zasad ochrony rodowiska oraz warunków korzystania z jego zasobów, z
uwzgl dnieniem wymaga  zrównowa onego rozwoju, a w szczególno ci: zasad ustalania warunków ochrony
zasobów rodowiska, warunków wprowadzania substancji lub energii do rodowiska, kosztów korzystania ze
rodowiska.

10) Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le nych (tekst jedn. Dz.U.2015.909 z pó n. zm.).
Celem ustawy jest regulacja zasad ochrony gruntów rolnych i le nych oraz rekultywacji i poprawiania
warto ci u ytkowej gruntów.
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Projektowane zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy uwzgl dniaj  cele
wymienione w "Polityce ekologicznej pa stwa [...]", poniewa  zgodnie z obowi zuj cym studium, podstawowym
za eniem przy sporz dzaniu dokumentów planistycznych by o gospodarowanie na zasadach zrównowa onego
rozwoju. Projektowany dokument zawiera pewne ustalenia co do przeciwdzia ania zmianom klimatu. Za
korzystne dla bioró norodno ci uznaje si  zapobieganie rozpraszaniu zabudowy poprzez skupianie nowej
zabudowy w obr bie ju  istniej cej oraz lokalizacja terenów aktywno ci gospodarczej na obszarze o niskiej
warto ci przyrodniczej. Cele ochrony rodowiska w pozosta ych dokumentach realizowane s  poprzez wymogi
prawne wymienione w tych aktach, wg których sporz dzony zosta  przedmiotowy mpzp.

6.4. Dokumenty ustanowione na szczeblu wojewódzkim

Na szczeblu województwa podstawowym dokumentem, w którym zawarte s  najwa niejsze za enia polityki
ochrony rodowiska jest Wojewódzki Program Ochrony rodowiska Województwa Dolno skiego na lata 2014-
2017 z perspektyw  do 2021 r. G ównym celem dokumentu jest poprawa bezpiecze stwa ekologicznego i
ochrona zasobów rodowiska dla rozwoju Dolnego ska. Dokument ten zawiera priorytety i najwa niejsze
dzia ania, których realizacja ma doprowadzi  do wy ej wymienionego celu.
W programie przyj to nast puj ce priorytety i obszary strategiczne:
Obszar strategiczny I - Zadania o charakterze systemowych:

Aspekty ekologiczne w planowaniu przestrzennym
System transportowy
Przemys  i energetyka zawodowa
Budownictwo i gospodarka komunalna
Rolnictwo
Turystyka i rekreacja
Aktywizacja rynku do dzia  na rzecz ochrony rodowiska

Obszar strategiczny II - Poprawa jako ci rodowiska:
Poprawa jako ci powietrza atmosferycznego (w tym ograniczenie emisji ze róde  powierzchniowych,
punktowych i liniowych)
Wzrost wykorzystania odnawialnych róde  energii
Poprawa jako ci wód
Oczyszczanie województwa z azbestu
Ochrona powierzchni ziemi
Ochrona przed ha asem
Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym

Obszar strategiczny III - Racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych:
Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi
Racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznymi
Efektywne wykorzystanie energii

Obszar strategiczny IV - Ochrona przyrody i krajobrazu:
Ochrona zasobów przyrodniczych
Ochrona i zwi kszanie zasobów le nych
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Obszar strategiczny V - Kszta towanie postaw ekologicznych:
Edukacja ekologiczna
Udzia  spo ecze stwa w post powaniu na rzecz ochrony rodowiska i udost pnianie informacji o rodowisku

Obszar strategiczny VI - Poprawa bezpiecze stwa ekologicznego:
Przeciwdzia anie powa nym awariom
Ochrona przed powodzi  i susz
Ochrona przeciwpo arowa
Zwi kszenie bezpiecze stwa transportu substancji niebezpiecznych

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cho ciszowice uwzgl dnia cele
wymienione Programie Ochrony rodowiska Województwa Dolno skiego na lata 2014-2017 z perspektyw  do
2021 r.. W projekcie zawarte s  proekologiczne rozwi zania w zakresie zaopatrzenia w wod , odprowadzania
cieków, zaopatrzenia w energi  ciepln  dla celów grzewczych. Projekt planu okre la równie  ogólnie strategi

gospodarki odpadami, zaopatrzenia w energi  elektryczn  i gaz oraz ochron  przeciwpowodziow . Projekt
uwzgl dnia tak e formy ochrony przyrody wyst puj ce na terenie b cym przedmiotem tego opracowania.

7. Prognozowane oddzia ywania na rodowisko i ich skutki

7.1. Zachowanie istniej cych oddzia ywa
Dotychczasowe zagospodarowanie obr bu Chro ciszowice doprowadzi o do wyst pienia konfliktów pomi dzy
stanem rodowiska a charakterem zagospodarowania. Ma to miejsce szczególnie na obszarze zainwestowanym,
gdzie najwa niejszym problemem s  emisje zanieczyszcze  do atmosfery oraz do wód. Efektem podejmowanych
od wielu lat dzia  proekologicznych jest jednak ograniczenie uci liwo ci zwi zanej z emisj  spalin i py ów.
Poprawa stanu czysto ci powietrza atmosferycznego mo e wp ywa  w sposób szczególny na zdolno  do
regeneracji rodowiska naturalnego. Niestety, problemem pozostaje nadal tzw. Emisja „niska”, czyli pochodz ca
z ogrzewania w indywidualnych systemach grzewczych, które charakteryzuje niska sprawno  wykorzystania
paliwa oraz emisja dioksyn. Ponadto wzrasta presja ze strony rodków komunikacji, ze wzgl du na wzrost
nat enia ruchu samochodowego.
Analizy obecnego stanu rodowiska, a tak e przysz ych zmian daj  mo liwo  prognozowania, dalszego
post powania degradacji rodowiska, co daje mo liwo  za agodzenia lub likwidacji zniszcze , które mo e
spowodowa  intensywny rozwój gospodarczy.
Najwa niejszym problemem gminy jest szata ro linna, ukszta towanie terenu oraz wody powierzchniowe oraz
podziemne, które uleg y najwi kszej degradacji. Dlatego te  nale y zahamowa  zmiany w ukszta towaniu i
pokryciu terenu oraz zmiany stosunków wodnych, tj. wykluczenie z melioracji obszarów wilgotnych znajduj cych
si  w obni eniach dolin rzecznych. Kierunki przekszta ce rodowiska powinny koncentrowa  si  na
przeciwdzia aniu negatywnym skutkom zwi zanym z zanieczyszczeniem powietrza i wody.
Realizacja zmiany planu miejscowego nie rozwi e w pe ni problemu zanieczyszczenia rodowiska, w tym
zanieczyszczenia wód powierzchniowych, powierzchni ziemi czy powietrza. Mo liwe jest natomiast
przeciwdzia anie tym zagro eniom poprzez:

uregulowanie gospodarki wodno- ciekowej i odpadowej poprzez:
organizacj  kompleksowego systemu zbierania, wywozu i unieszkodliwiania odpadów,
ograniczenie stosowania rodków ochrony ro lin i nawozów oraz odpowiednie ich sk adowanie,

ochron  powietrza poprzez:
likwidacj róde  ma ej emisji – modernizacja lokalnych kot owni,
zabudowa ci gów komunikacyjnych pasami zieleni, jako ochrony przed spalinami.
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7.2. Prognozowane nowe oddzia ywania na rodowisko

7.2.1. Przewidywane znacz ce oddzia ywania ustale  planu, w tym oddzia ywania bezpo rednie,
po rednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, rednioterminowe i d ugoterminowe, sta e i
chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz
integralno  tego obszaru, a tak e na rodowisko, w szczególno ci na zwierz ta i ro liny.

Omawiaj c prognozowane oddzia ywanie ustale  planu na rodowisko nale y rozpatrywa  ich wp yw na takie
elementy jak rze ba terenu, warunki gruntowo - wodne, gleba, atmosfera, warunki bytowania ro lin oraz warunki
ycia ludzi.

W ocenie przewidywanych rozwi za  nale y bra  pod uwag  kryteria dotycz ce:
intensywno ci przekszta ce  (nieistotne, nieznaczne, zauwa alne, du e, zupe ne),
czasowo ci trwania oddzia ywania (sta e, okresowe, epizodyczne),
zasi gu przestrzennego oddzia ywa  (miejscowe, lokalne, ponadlokalne, regionalne, ponadregionalne),
trwa ci oddzia ywania i przekszta ce  (nieodwracalne, cz ciowo odwracalne, przej ciowe, mo liwe do
rewaloryzacji).

Realizacja ustale  planu mo e spowodowa  powstanie nowych róde  oddzia ywa  na rodowisko. B  to
ównie oddzia ywania poza zurbanizowanymi terenami wsi, zwi zane z wprowadzeniem zagospodarowania

terenów na dzia alno  us ugow  oraz przemys ow .

Uruchomione zostan  równie  tereny przeznaczone pod wprowadzenie nowej zabudowy mieszkaniowej, co
wp ynie w niewielkim stopniu na stan rodowiska naturalnego, a stopie  ten jest zale ny od charakteru zabudowy
i towarzysz cej jej zieleni.

Wp yw ustale  planu na rodowisko b dzie zale  zarówno od rodzaju, charakteru i wielko ci inwestycji, czasu
ich trwania, jak równie  od odporno ci terenu na degradacj .

W zwi zku z uruchomieniem nowych terenów pod zabudow , g ownie us ug i przemys u, zniszczeniu ulegnie
biologicznie czynna warstwa gleby. Rozwój w/w funkcji spowoduje niewielkie zwi kszenie zapotrzebowania na
energi  ciepln , co wi za  si  b dzie z niewielkim zwi kszeniem emisji zanieczyszcze  do atmosfery oraz
zwi kszonym zapotrzebowaniem na wod . Jednocze nie wraz ze wzrostem zapotrzebowania powi ksza si  ilo
cieków i odpadów, dlatego niezb dne jest pod czenie terenu do sieci infrastruktury technicznej.

Niewielkim zagro eniem dla rodowiska naturalnego oraz uci liwo ci  dla mieszka ców mo e by  równie
ha as oraz spaliny wytwarzane przez samochody obs uguj ce nowo powsta e tereny zainwestowane. Zwi kszona
emisja spalin o wysokiej zawarto ci o owiu oraz samego paliwa (nadmierne obci enie silników), mo e by
ród em ska enia nie tylko atmosfery, ale równie  gleb i ro linno ci po onych w bezpo rednim s siedztwie
ównych ci gów komunikacyjnych. W celu zachowania funkcjonalno ci przydro nych zadrzewie , konieczne jest

uzupe nienie szpalerów gatunkami odpornymi na zanieczyszczenia.

W granicach opracowania zmiany planu nie wyst puj , ani nie s  przewidziane do realizacji, przedsi wzi cia
zaliczane do kategorii przedsi wzi  znacz co oddzia ywuj cych na rodowisko.

Wp yw realizacji ustale  zmiany planu na poszczególne elementy rodowiska:

Ró norodno  biologiczna, fauna i flora
Realizacja zapisów zawartych w projekcie planu spowoduje przekszta cenie powierzchni biologicznie czynnych
pod inwestycje zwi zane z wprowadzaniem nowej zabudowy. Na terenach przeznaczonych pod zabudow  brak
jest zbiorowisk szczególnie cennych, z tego wzgl du powsta e oddzia ywania nie powinny by  szczególnie
uci liwe dla rodowiska.
Szata ro linna w granicach obj tych opracowaniem planu jest uboga pod wzgl dem charakteru siedlisk ich
warto ci przyrodniczych oraz stopnia przekszta ce , w zale no ci od funkcji i u ytkowania terenu oraz charakteru
powierzchni biologicznie czynnych. Tereny ju  zurbanizowane charakteryzuj  si  wyst powaniem stosunkowo
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ubogiej fauny i flory. Wyst puj  tu g ównie gatunki, które przystosowa y si  do zmienionego, zurbanizowanego
rodowiska.

Plan miejscowy zasadniczo zachowuje wszystkie najwarto ciowsze enklawy zieleni. Zapisy zawarte w planie w
sposób optymalny chroni  system ekologiczny obr bu oraz lokaln  bioró norodno . W planie k adzie si  nacisk
na kszta towanie walorów krajobrazowych oraz ograniczenie niekorzystnego, charakteru i intensywno ci zmian w
rodowisku.

W wyniku przeprowadzonych analiz nie stwierdza si  zasadniczego negatywnego wp ywu ustale  planu na
rodowisko biotyczne jak i abiotyczne w tym na tereny o najwy szych walorach przyrodniczych.

Ocena skutków oddzia ywania: bezpo rednie, d ugoterminowe, sta e.

Ludzie
Zapisy zawarte w planie zapewniaj  ochron  i kszta towanie adu przestrzennego oraz ponadlokalnych i
lokalnych interesów publicznych w zakresie komunikacji, in ynierii i ochrony rodowiska. Ustalenia z zakresu
kszta towania terenów publicznych umo liwi  jak najlepsz  organizacj  tych obszarów, co wp ynie pozytywnie na
mo liwo  ich wykorzystania przez ludno . Realizacja zapisów z zakresu ochrony krajobrazu pozytywnie
wp ynie na walory estetyczne terenu, co równie  przyczyni si  do poprawy warunków ycia ludno ci. W projekcie
planu przewiduje si  dodatkowo ochron  najcenniejszych przyrodniczo i kulturowo obszarów na terenie
opracowania, co równie  korzystnie wp ynie na jako ycia na tych terenach.

ród negatywnych nast pstw realizacji ustale  zapisanych w planie nale y natomiast wymieni  uci liwo ci
zwi zane z niewielkim zwi kszeniem ha asu komunikacyjnego i zanieczyszczenia powietrza, wywo anego przez
samochody obs uguj ce nowopowsta e tereny zainwestowane.

Ocena skutków oddzia ywania: bezpo rednie, d ugoterminowe, sta e.

Woda

Realizacja ustale  zawartych w planie nie spowoduje bezpo redniego zagro enia wód powierzchniowych i
podziemnych. cieki wytwarzane na terenach obj tych opracowaniem docelowo odprowadzane b  do
kanalizacji sanitarnej, a zapisy dotycz ce:

zakazu odprowadzania nieoczyszczonych cieków do wód: powierzchniowych, podziemnych i do gruntu,
zakazu lokalizacji bezodp ywowych zbiorników na nieczysto ci p ynne (szamb), w zabudowie us ugowej dla
terenów przewidzianych do skanalizowania,

Podczas realizacji prac budowlanych mo e nast pi  lokalne obni enie zwierciad a wody gruntowej na skutek
prowadzonego pompowania odwadniaj cego. Zakres i wielko  tego zjawiska b dzie uzale niona od
zastosowanych technik podczas wykonywania prac a tak e od wielko ci zag bie . Tak szczegó owe rozwi zania
realizacyjne na etapie sporz dzanie planie nie s  znane.
Projekt planu nie przewiduje na terenie opracowania dzia alno ci w wyniku, której wyst powa oby znaczne
zagro enie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych.

Ocena skutków oddzia ywania: bezpo rednie, krótkoterminowe, chwilowe.

Powietrze
Realizacja ustale  zawartych w planie spowoduje zwi kszon  emisj  zanieczyszcze  do atmosfery, zwi zan  z
uruchomieniem nowych terenów inwestycyjnych. B  to:

tzw. “niska emisja” z indywidualnych róde  ogrzewania,
zanieczyszczenia komunikacyjne, spowodowane wzrostem ruchu samochodowego obs uguj cego nowe
tereny inwestycyjne.

Wielko  emisji zale na b dzie od faktycznej liczby powsta ych emitorów oraz od wzrostu nat enia ruchu, w
zwi zku z czym ca kowita warto  emisji na etapie sporz dzania planu i prognozy jest trudna do okre lenia.
Ponadto mo e by  odczuwalny lokalny wzrost zanieczyszcze  w trakcie realizacji inwestycji, kiedy stosowany

dzie sprz t ci ki, samochody ci arowe. Wielko ci te s  trudne do oszacowania na etapie sporz dzania
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planu, gdy  realizacja poszczególnych inwestycji nie jest okre lona w czasie. Realizacja mo e odbywa  si
jednocze nie lub poszczególne przedsi wzi cia mog  by  realizowane pojedynczo w nieokre lonym przedziale
czasowym.

Ocena skutków oddzia ywania: bezpo rednie, krótkoterminowe i d ugoterminowe.

Powierzchnia ziemi
Przekszta cenia powierzchni ziemi b  wyst powa  na terenach przeznaczonych pod zainwestowanie zwi zane
z wprowadzaniem nowej zabudowy oraz ich przy czeniem do infrastruktury technicznej. B  to g ównie
oddzia ywania na terenach przyleg ych do ju  istniej cych terenów zurbanizowanych wsi, zwi zane z
wprowadzeniem nowej zabudowy. Dzia ania te spowoduj :

bezpowrotne zniszczenie biologicznie czynnej warstwy gleby i jej walorów produkcyjnych,
dalsz  niwelacj , plantowanie oraz utwardzenie powierzchni terenu,
trwa e przekszta cenie struktury gruntu do g boko ci wykonania wykopów pod budynki i infrastruktur
techniczn ,
zniszczenia warunków funkcjonowania dotychczasowej fauny i flory na terenach niezainwestowanych.

Projekt planu nie przewiduje na terenie opracowania dzia alno ci w wyniku, której wyst powa oby zagro enie
zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

Ocena skutków oddzia ywania: bezpo rednie, d ugoterminowe, sta e.

Krajobraz
Realizacja ustale  zawartych w planie uporz dkuje funkcjonalnie teren, zachowa warto ci historyczno- kulturowe,
wyeksponuje w krajobrazie wsi warto ciowe elementy, wzbogaci tereny zieleni wkomponowuj c je w struktur
przestrzenn . Szczegó owe wymagania zapisane w ustaleniach planu przyczyni  si  do zachowania adu
przestrzennego.
W wyniku realizacji ustale  projektu planu nast pi trwa e przekszta cenie krajobrazu terenów przeznaczonych
pod now  dzia alno  inwestycyjn . B  to oddzia ywania na terenach przyleg ych do ju  istniej cych terenów
zurbanizowanych wsi, zwi zane z wprowadzeniem nowej zabudowy – us ugowej oraz przemys owej.

Ocena skutków oddzia ywania: bezpo rednie, d ugoterminowe, sta e.

Klimat
W wyniku realizacji ustale  zawartych w projekcie planu nast pi  zmiany w wielko ci powierzchni utwardzonych i
zabudowanych, a tak e niewielkie zwi kszenie ilo ci róde  ciep a w wyniku wprowadzenia nowej zabudowy.
Lokalnie teren zabudowany b dzie charakteryzowa  si  podwy szona temperatur  powietrza, wi kszymi
dobowymi wahaniami temperatury powietrza, zwi kszonym zacienieniem niektórych terenów oraz powstawaniem
du ych pr dko ci wiatru przy naro nikach budynków, silnymi podmuchami wiatru i unoszeniem si  kurzu.

Jednak ze wzgl du na fakt, i  plan miejscowy obejmuje tereny ju  zurbanizowane lub te  tereny do nich
przylegaj ce, zmiany spowodowane wprowadzeniem ustale  planu nie b  w istotny sposób wp ywa  na
pogorszenie si  obecnego stanu.

Ha as
Na omawianym terenie g ównym ród em ha asu jest i b dzie ruch samochodowy zwi zany z istniej cym
uk adem komunikacyjnym (w tym z przebiegaj cej przez teren linii kolejowej) oraz obs uguj cy nowo powsta y
teren zainwestowany. Nast pi niewielki wzrost poziomu ha asu komunikacyjnego, spowodowany zwi kszeniem
ruchu komunikacyjnego.

Promieniowanie niejonizuj ce
ród ami niejonizuj cego promieniowania elektromagnetycznego maj cego negatywny wp yw na rodowisko mog

by :
linie przesy owe energii elektrycznej,
stacje elektroenergetyczne,
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stacje radiowe i telewizyjne,
stacje telefonii komórkowej,
urz dzenia diagnostyczne,
niektóre urz dzenia przemys owe.

Zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, ustalono obowi zek zachowania normatywnych odleg ci zabudowy od
istniej cych i projektowanych linii elektroenergetycznych.
w obr bie których obowi zuj  ograniczenia w u ytkowaniu terenów okre lone w przepisach odr bnych.
Stacje i linie elektroenergetyczne oprócz promieniowania elektromagnetycznego wytwarzaj  równie  ha as i
wibracje, uzewn trzniaj ce si  szczególnie w okresach podwy szonej wilgotno ci powietrza.
Dobra materialne
Nie przewiduje si  negatywnych oddzia ywa  ustale  zawartych w planie na istniej ce formy ochrony rodowiska
kulturowego. Na rysunku planu oraz w ustaleniach planu wskazano stref  ochrony historycznego uk adu
urbanistycznego, które zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi poddane zostaj  ochronie.

Tereny s siednie
Z uwagi na lokalny, miejscowy, charakter oddzia ywa  wynikaj cych z realizacji ustale  planu, nie przewiduje si
znacz cego oddzia ywania ustale  projektu planu na rodowisko terenów s siednich.

Obszary Natura 2000

Na terenie opracowania zmian planu nie wyst puj  obszary Natura 2000.

Najbli szy obszar Natura 2000 PLB 020005 „Bory Dolno skie” jest po ony w granicach gminy Boles awiec w
odleg ci oko o 2km.

Ustalenia zmiany planu, z uwagi na swój lokalny, niewielki charakter, w aden sposób nie przyczyni  si  do
pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków ro lin i zwierz t, dla których obszary Natury
2000 zosta y wyznaczone.
W granicach planu nie przewiduje si  zmiany istniej cych funkcji przewidzianych ju  w Studium czy
wcze niejszym planie miejscowym.
Pozosta e funkcje przewidziane ustaleniami planu nie b  powodowa y ingerencji czy negatywnych oddzia ywa
na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralno  tego obszaru, a tak e na rodowisko, w
szczególno ci na zwierz ta i ro liny.

7.2.2. Rozwi zania alternatywne do rozwi za  zawartych w projektowanym dokumencie wraz z
uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadz cej do tego wyboru albo
wyja nienie braku rozwi za  alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudno ci
wynikaj cych z niedostatków techniki lub luk we wspó czesnej wiedzy

Na etapie sporz dzania projektu zmiany planu miejscowego rozwa ane by y ró ne warianty rozwi za
przestrzennych oraz zwi zane z tym rozwi zania urbanistyczne. Wybór ostatecznego rozwi zania nast pi  z
udzia em zainteresowanych stron. Wszystkie rozwa ane koncepcje rozwi za  urbanistycznych nie ró ni y si  od
siebie w zasadniczy sposób pod wzgl dem oddzia ywania na rodowisko.
W trakcie sporz dzania projektu planu miejscowego nie napotkano na trudno ci wynikaj ce z niedostatków
techniki lub luk we wspó czesnej wiedzy.

7.2.3. Propozycje dotycz ce przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowie
projektowanego dokumentu oraz cz stotliwo  jej przeprowadzania

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80, poz. 717 z pó no zm.) organ sporz dzaj cy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (Wójt Gminy)
zobowi zany jest przynajmniej raz w czasie kadencji rady na przeprowadzenie analizy w zagospodarowaniu
przestrzennym, w tym realizacji projektowanego dokumentu.
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7.2.4. Informacje o mo liwym transgranicznym oddzia ywaniu na rodowisko
Dla planowanych przedsi wzi  wynikaj cych z realizacji ustale  zmiany planu miejscowego z uwagi na
miejscowy zasi g wyklucza si  mo liwo  transgranicznego oddzia ywania na rodowisko, o którym mowa w art.
104 ustawy „O udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie" z dnia 3 pa dziernika 2008 roku.

8. Podsumowanie
Stopie  potencjalnych oddzia ywa  na rodowisko, jakie zostan  wprowadzone w wyniku realizacji ustale
projektu planu miejscowego, jest zró nicowany. Efektem wdra ania ustale  okre lonych w zapisach zmiany
planu jest wyst pienie zarówno korzystnych zmian w rodowisku, prowadz cych do odbudowy jego walorów jak i
zmian negatywnych - prowadz cych do degradacji rodowiska.

Do korzystnych oddzia ywa  na rodowisko nale  dzia ania:
zmierzaj ce do utworzenia spójnego systemu obszarów chronionych poprzez wzmocnienie ochrony
obszarów unikatowych. Podtrzymanie spójnego systemu obszarów chronionych pozwoli na wzmocnienie
istniej cych powi za  przyrodniczych, stymulacje procesów decyduj cych o równowadze ekologicznej oraz
zwi kszenie odporno ci rodowiska na antropopresj ,
zwi zane z realizacj  inwestycji w zakresie oczyszczania i odprowadzenia cieków, utylizacj  odpadów oraz
innymi zwi zanymi ze zmniejszeniem presji wywieranej przez tereny zurbanizowane (emisje
zanieczyszcze ) prowadz ce do poprawy standardów jako ci rodowiska (czysto  wód, powietrza oraz
walory krajobrazowe),
obejmuj ce ochron  i wykorzystanie warto ci kulturowych dla zachowania indywidualnych cech regionu,
poprawiaj ce efektywno  struktur przestrzennych dla poprawy standardów ycia mieszka ców i jako ci
rodowiska, w tym dzia ania zwi zane z przebudow  i budow  systemów komunikacyjnych i infrastruktury

technicznej przy wyst puj cych konfliktach z sieciami ekologicznymi.

Niewielkie negatywne oddzia ywania na rodowisko zwi zane s  g ównie z rozwojem zainwestowania oraz
lokalnych liniowych sieci infrastruktury technicznej. Strefy rozwoju poszczególnych funkcji by y ju  jednak
przewidziane we wcze niej opracowanych dokumentach planistycznych takich jak Studium uwarunkowa  i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz planach miejscowych dla obr bu Chro ciszowice.
Zakres negatywnych oddzia ywa  uzale niony jest w du ym stopniu od sposobu realizacji inwestycji,
zastosowanie w trakcie budowy i eksploatacji proekologicznych metod mo e w znakomity sposób zmniejszy
niekorzystne skutki.

9. wiadczenie autora

wiadczam, e zgodnie z art. 74a ust. 2 pkt 2 ustawy o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie,
udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko uko czy em, w
rozumieniu przepisów o szkolnictwie wy szym, jednolite studia magisterskie i posiadam, co najmniej 5-letnie
do wiadczenie w pracach w zespo ach przygotowuj cych prognozy oddzia ywania na rodowisko, oraz bra em
udzia  w przygotowaniu, co najmniej 5 prognoz oddzia ywania na rodowisko, w zwi zku z tym spe niam
ustawowe wymogi dla autora prognozy oddzia ywania na rodowisko.

Jestem wiadomy odpowiedzialno ci karnej za z enie fa szywego o wiadczenia.

mgr in . Krzysztof Mularczyk
mgr in . Ziemowit Folcik

(podpis)


