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Jelenia Góra, 14.07.2020 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że jako autor wykonanej prognozy oddziaływania na środowisko 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Suszki i Żeliszów 

objętych złożem Janina, spełniam wymagania art. 51 ust.2. pkt 1 lit.f i art. 74a ust.2, ustawy 

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

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283) i 

jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 
 

Z poważaniem 
mgr inż. arch. Beata Kunkiewicz 
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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 miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Suszki i Żeliszów objętych złożem „Janina”. 

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 są tereny położone południowej części obrębów Suszki i Żeliszów w gminie 
Bolesławiec o powierzchni  ~214 ha. Obszar obejmuje tereny leśne (85%), tereny przemysłowe związane z 
eksploatacją złóż (11%), a także tereny rolne (4%) i komunikacyjne (1%). 
Teren jest wypłaszczony: maksymalna wysokość rzędnej terenów wynosi ~259 m n.p.m. a najniższa poziomica - 
~213 m n.p.m. Na terenie czynnej kopalni gliny, występują wyrobiska. 

Obszar obsługiwany jest drogą gminną (docelowo oznaczoną w projekcie mpzp jako droga lokalna) nr ew. dz. 
183, oraz drogą wewnętrzną i gruntową.  

Teren zainwestowany uzbrojony jest w sieć wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną. Istniejąca kopalnia 
znajduje się w południowo – wschodniej części obrębu Suszki, projektowane poszerzenie obszaru eksploatacji 
obejmuje część obrębu Żeliszów. 

Docelowo w ustaleniach planu około 22% terenu stanowić będą tereny eksploatacji, około 74% lasy i dolesienia, 
3 % stanowią tereny rolnicze, 1% pozostałe tereny (zieleni izolacyjnej i komunikacji).  

 

OOcceennaa  ppootteennccjjaallnnyycchh  sskkuuttkkóóww  rreeaalliizzaaccjjii  uussttaalleeńń  pprroojjeekkttuu  ppllaannuu  ddllaa  śśrrooddoowwiisskkaa  

Przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zakłada powiększenie 
terenów eksploatacji złóż gliny ceramicznej białowypalającej się. Realizacja w/w funkcji wiąże się ze zmianą 
zagospodarowania z funkcji leśnej na w.w.  

Dotychczas obszar przeznaczony pod eksploatację wynosił 23,11 ha, docelowo powierzchnia eksploatacji 
ma wynosić ~47,25 ha. 

Realizacja ustaleń planu spowoduje zmiany w środowisku przyrodniczym. Rozszerzenie przeznaczenia: 
PGe – tereny eksploatacji złóż gliny ceramicznej białowypalającej się, spowoduje niekorzystne oddziaływanie na 
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faunę i florę, ryzyko utraty żerowisk. Są to tereny znajdujące się w sąsiedztwie terenów zurbanizowanych, ale 
położone w przestrzeni gruntów leśnych. 

 Docelowo, tereny będące ewidencyjnie gruntami leśnymi zostaną przeznaczone pod w.w inwestycje. 
Ustalenia planu ograniczają uciążliwość i ewentualne konflikty dla sąsiadującej, istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej.  

22..   II nn ffoorrmm aacc jj ee   wwssttęęppnnee   

Niniejsze opracowanie jest elementem postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko przeprowadzonej dla mpzp wsi Suszki i Żeliszów. Obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania wynika z art. 46 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 2020 r. poz. 283 z późn. zm.).  

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 2020 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 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 
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33..   CChhaarraakk tteerryyss ttyykkaa   oobbss zzaarruu   oobb jj ęę tteeggoo   oopprraaccoowwaann ii eemm  

ZZaakkrreess  tteerryyttoorriiaallnnyy  pprrooggnnoozzyy  

Przedmiotem opracowania są tereny położone południowej części wsi Suszki i Żeliszów w gminie 
Bolesławiec. 

SSttrruukkttuurraa  wwyykkoorrzzyyssttaanniiaa  ggrruunnttóóww  
Teren opracowania jest różnorodny pod względem ewidencyjnym, stanowi: grunty rolne (grunty orne, 

pastwiska, łąki) klasy bonitacyjnej od III do IV, nieużytki, lasy,  tereny przemysłowe, a także użytki kopalne. 

ZZaaooppaattrrzzeenniiee  ww  wwooddęę  
Tereny opracowania są uzbrojone w sieci wodociągowe. Obsługę w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 

na terenie gminy wiejskiej Bolesławiec zabezpiecza Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w 
Bolesławcu. Przedsiębiorstwo pozyskuje wodę z ujęć głębinowych przy ul. Łasickiej i Modłowej oraz ujęć 
infiltracyjnych Rakowicach. Stan techniczny ujęć wody jest bardzo dobry, a ich łączna wydajność 1386 m3/h 
znacznie przekracza zapotrzebowanie miasta i gminy Bolesławiec. 

System SUW STARE JAROSZOWICE zaopatruje w wodę wieś Żeliszów. 

 Ujęcie wody zlokalizowano w miejscowości Stare Jaroszowice. Na jego terenie znajduje się również 
zbiornik retencyjny, którego zasadniczą funkcją jest stabilizacja ciśnienia wody dla miejscowości Suszki. Do 
systemu włączono zbiornik wody w Nowych Jaroszowicach, pełniący tożsamą funkcję dla mieszkańców tej 
miejscowości. Ogólna liczba mieszkańców zaopatrywanych w wodę pochodzącą z systemu ok. 1 411 osób. 
Roczny pobór wody z ujęcia zaopatrującego system w 2011 roku wyniósł 56 501 m3. 

 

Tabela 1- Wysokość poboru wód w roku 2011 w odniesieniu do warunków ustalonych w pozwoleniach 

wodnoprawnych [Źródło: http://www.pwik.boleslawiec.pl/] 

Nazwa ujęcia Pobór roczny 

[m
3
/r] 

Pobór dobowy 

średni 

[m
3
/d] 

Pobór maksymalny 

dobowy wg pozwolenia 

[m
3
/d] 

SUW Nowe 458 478 1 256 5 416 

SUW Modłowa 1 252 953 3 433 6 720 

SUW Stare 158 561 434 1 920 

SUW Rakowice 1 670 800 4 578 8 000 

SUW Stare Jaroszowice 56 501 155 400 

SUW Trzebień 72 449 199 336 
 

 

KKaannaalliizzaaccjjaa  
Na terenie gminy funkcjonuje kanalizacja sanitarna. Gmina Bolesławiec posiada kanalizację sanitarną, która 

jest połączona systemem rur do oczyszczalni ścieków. Całkowita długość sieci kanalizacyjnej to około 243,30 km  
Wsie włączone są w grawitacyjno-ciśnieniowy układ sieci kanalizacyjnej: Nowe Jaroszowice, Żeliszów, 

Suszki, Stare Jaroszowice (rok budowy 2009). 

 

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 
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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. 2011 Nr 152, poz. 
897, z późn. zm.). 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, 

• 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. 
 
Dla terenów oznaczonych symbolami 1.PGe i 2.PGe dopuszcza się składowanie mas ziemnych i 
skalnych, odpadów wydobywczych z kopalni oraz zakładu przeróbczego. Ponadto: 

2) nadkład i nieużyteczne masy ziemne oraz odpady wydobywcze z kopalni oraz zakładu przeróbczego 
należy zagospodarować dla celów rekultywacji w granicach obszaru wymagającego rekultywacji; 

3) dopuszcza się wykorzystanie do celów rekultywacji mas ziemnych i skalnych przywożonych spoza 
obszaru eksploatacji, pod warunkiem ich przydatności i spełnienia przepisów odrębnych/ 

44..   OOcceennaa   ss ttaannuu   ii   ffuunnkkcc jj oonnoowwaannii aa   ppoosszzcczzeeggóó ll nnyycchh  kkoomm ppoonneennttóóww  
śśrrooddoowwii sskkaa   

44..11  PPrrzzyyrrooddnniicczzee  ppoowwiiąązzaanniiaa  tteerreennuu  oopprraaccoowwaanniiaa  zz  oottoocczzeenniieemm  

 Przez teren objęty opracowaniem nie przechodzi korytarz ekologiczny sieci ekologicznej Econet-Pl).  



   

str. 8 

Teren objęty opracowaniem należy do terenów współtworzących lub wspomagających system przyrodniczy 
gminy ze względu na występowanie dużego kompleksu leśnego w południowej części 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 – 260 m n.p.m. Gmina Bolesławiec otacza ze wszystkich stron miasto Bolesławiec (stanowiące 
oddzielną jednostkę administracyjną). Obszar opracowania znajduje się południowo -wschodniej części gminy 
Boleslawiec. 
 
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 tektoniką 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.  

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. 
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44..33  ZZłłoożżaa  KKooppaalliinn  

Obszar Gminy Bolesławiec jest terenem bogatym w zasoby surowców mineralnych. Na obszarze gminy 
najliczniej występują złożą piasków i żwirów. Zostały one dokumentowane w dolinie Bobru, w obrębie jej lewo– i 
prawobrzeżnego tarasu. W południowo-zachodniej części obszaru gminy położone są górno kredowe 
(kantońskie) złoża kopalin ilastych – iłów i piaskowców o lepiszczu ilastym, które mogą znaleźć zastosowanie w 
przemyśle ceramicznym. Wyróżnia się wśród nich dwa rodzaje kopaliny: w stanie naturalnym do eksploatacji 
podziemnej i po wzbogaceniu (szlamowaniu) – do eksploatacji odkrywkowej  
W obszarze planu znajdują się następujące złoża, ujawnione na rysunku planu: 
 

Tabela 2 – Wykaz udokumentowanych złóż na terenie obszaru opracowania mpzp 

Nazwa złoża/ kod złoża Rodzaj kopaliny 
Janina - Zachód (kod złoża GB 527) 

 
gliny ceramiczne białowypalające się 

Janina I (kod złoża GB 10084) 
 

gliny ceramiczne białowypalające się 

 
Cześć złoża Janina I jest obecnie eksploatowana (teren w zasięgu obszaru i terenu górniczego Janina I -3). 
Przedmiotowa zmiana mpzp ma rozszerzyć możliwość eksploatacji na teren całego złoża. 

Eksploatacja prowadzona jest metodą odkrywkową w wyrobisku stokowo–wgłębnym, systemem ścianowo-
zabierakowym (koparka łyżkowa podsiębierna). Urobek przewożony jest samochodami na niewielkiej odległości 
do zakładu przeróbczego. Zakład przeróbczy funkcjonuje w zamkniętym obiegu wodno-mułowym. Tą samą 
metodą będzie prowadzona eksploatacja złoża na planowanych rozszerzeniach. 

Koncesje na wydobycie złóż posiada firma „Ekoceramika” Sp. z o.o. Została ona wydana przez 
Marszałka Województwa Dolnośląskiego decyzją nr 3/2018 z dnia 9 lutego 2018r. (zmieniała ona koncesję 
Wojewody Dolnośląskiego nr 1/E/2005 z dnia 24 marca 2005r., w brzmieniu ustalonym decyzjami Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego: nr 31/2008 z dnia 29 października 2008r. oraz nr 26/2015 z dnia 10 lipca 2015r., 
udzieloną na wydobywanie piaskowców ilastych ze złoża „Janina I” położonego na terenie gruntów w 
miejscowości Suszki, gmina Bolesławiec, powiat bolesławiecki, województwo dolnośląskie).  

Koncesja ta dla złoża „Janina I” ustanawia obszar i teren górniczy „Janina I-3” o powierzchni 200 353 m2. Zasoby 
możliwe do wydobycia: 1 391 190 Mg, stopień wykorzystania zasobów przemysłowych: 0,86. Koncesja ważna do 
31.12.2035r.  

 

44..44  GGlleebbyy  ii  uupprraawwyy    

W obszarze objętym planem występują gleby bielicowe wytworzone z pyłów ilastych i glin średnich, płytko 

podścielone piaskami. Na terenie gminy Bolesławiec nie ma gleb zaliczanych do I klasy bonitacyjnej, a udział 

gleb będących w II klasie bonitacyjnej jest znikomy (odpowiednio 0,3 % dla gruntów ornych i 0,1 dla użytków 

zielonych). Udział gleb bardzo dobrych i dobrych gruntów ornych, będących w II – III klasie bonitacyjnej wynosi 

25,0 %. Gleby średnie IV klasy bonitacyjnej to 50,6 % ogółu gruntów ornych, zaś gleby słabe i bardzo słabe V i VI 

klasy bonitacyjnej stanowią 24,4 %. Natomiast udział użytków zielonych (sady, łąki i pastwiska) będących w II – 

III klasie bonitacyjnej wynosi 22,2 %, w IV klasie – 54,7 % zaś najsłabsze V i VI klasy to 23,1 %. 
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Tabela 3 - Charakterystyka jakości gruntów ornych według miejscowości w 2012 r.  

(źródło: Ewidencja gruntów i budynków, Stan w 2012 r.) 

Lp. Obręb 

Powierzchnia 
ogólna użytków 
rolnych – bez 
sadów (ha) 

Powierzchnia użytków rolnych – bez sadów 

Grunty dobrej jakości Grunty średniej jakości Grunty słabej jakości 

ha % ha % ha % 

1 Bolesławice 292,88 12,57 4,3 140,00 47,8 140,31 47,9 

2 Bożejowice 136,79 15,21 11,1 99,79 73,0 21,79 15,9 

3 Brzeźnik 672,97 12,78 1,9 319,21 47,4 340,98 50,7 

4 Chościszowice 131,44 19,15 14,6 100,61 76,5 11,68 8,9 

5 
Dąbrowa 
Bolesławiecka 

270,74 15,95 5,9 95,63 35,3 159,16 58,8 

6 Dobra 258,5 0,00 0,0 24,22 9,4 234,28 90,6 

7 Golnice 344,48 79,59 23,1 160,97 46,7 103,92 30,2 

8 Kozłów 55,43 16,69 30,1 24,29 43,8 14,45 26,1 

9 Kraszowice 401,97 89,5 22,3 231,26 57,5 81,21 20,2 

10 Kraśnik Dolny 717,91 209,95 29,3 382,85 53,3 125,11 17,4 

11 Kraśnik Górny 776,26 89,47 11,5 482,49 62,2 204,30 26,3 

12 Krępnica 198,08 4,80 2,4 124,37 62,8 68,91 34,8 

13 Kruszyn 649,39 256,30 39,5 366,37 56,4 26,72 4,1 

14 Lipiany 190,18 0,00 0,0 71,39 37,5 118,79 62,5 

15 Łaziska 541,54 102,55 18,9 322,16 59,5 116,83 21,6 

16 Łąka 111,32 1,16 1,0 68,30 61,4 41,86 37,6 

17 Mierzwin 334,24 24,41 7,3 160,74 48,1 149,09 44,6 

18 Nowa 347,64 167,79 48,3 144,38 41,5 35,47 10,2 

19 Nowa Wieś 432,62 25,24 5,8 296,05 68,4 111,33 25,8 

20 Nowe Jaroszowice 336,52 139,74 41,5 151,11 44,9 45,67 13,6 

21 Ocice 1 319,81 322,84 24,5 860,54 65,2 136,43 10,3 

22 Otok 275,43 108,76 39,5 121,81 44,2 44,86 16,3 

23 Parkoszów 180,97 22,37 12,3 106,89 59,1 51,71 28,6 

24 Pstrąże 22,15 0,00 0,0 9,36 42,3 12,79 57,7 

25 Rakowice 265,62 84,63 31,9 155,10 58,4 25,89 9,7 

26 Stara Oleszna 72,33 9,43 13,0 50,46 69,8 12,44 17,2 

27 Stare Jaroszowice 606,62 514,95 84,9 76,89 12,7 14,78 2,4 

28 Suszki 434,07 151,66 34,9 209,73 48,3 72,68 16,8 

29 Trzebień 178,09 54,34 30,5 77,67 43,6 46,08 25,9 

30 Trzebień Mały 186,46 35,78 19,2 100,71 54,0 49,97 26,8 

31 Żeliszów 721,57 209,12 29,0 365,96 50,7 146,49 20,3 

Gmina ogółem 11 464,02 2 796,73 24,4 5 901,31 51,5 2 765,98 24,1 

 

Z powyższego zestawienia wynika, że we wsiach Suszki i Żeliszów przeważają grunty średniej jakości. 
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44..44  LLaassyy  

W stanie istniejącym lasy zajmują 85%  powierzchni obszaru opracowania. Przedmiotowa zmiana planu zakłada 
zmniejszenie terenów lasów o ok. 11 % , co stanowi powierzchnię ok. 25 ha przeznaczonych na zmianę 
użytkowania na cele nieleśne.  

Poniższa tabela przedstawia opis taksacyjny lasu sporządzony do Planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Lwówek 
Śląski, dla terenów, które objęte są zmianą przeznaczenia na cele nieleśne: 
 
Nr 
oddziału 

Oznaczenie 
wydzielenia 

Funkcja lasu Typ lasu Gatunek 
drzew 

Wiek drzew 
(lata) 

Wskazania 
gospodarcze 

4 h ochronna, 
gospodarcza 

LMWYŻŚW 
las mieszany 
wyżynny 
świeży 

sosna 
zwyczajna, 
świerk, 
dąb, 
brzoza 

50 trzebież późna pow. 
3,0 ha 

4 g ochronna, 
gospodarcza 

LMWYŻŚW 
las mieszany 
wyżynny 
świeży 

sosna, 
dąb, 
buk 

115 
7 
7 

rębnia gniazdowa 
częściowa (pow. 8,14 
ha), 
specjalne zabiegi 
agrotechniczne (4,07 
ha) 
pielęgnowanie gleby 
(4,07 ha) 
czyszczenia wczesne 
(1,64 ha) 

4 f ochronna, 
gospodarcza 

LMWYŻŚW 
las mieszany 
wyżynny 
świeży 

sosna, 
świerk, 
brzoza 

22 trzebież wczesna 
 pow. 2,27 ha 

4 d ochronna, 
gospodarcza 

LMWYŻŚW 
las mieszany 
wyżynny 
świeży 

sosna, 
świerk 

55 trzebież późna pow. 
6,11 ha 

4 i ochronna, 
gospodarcza 

BMWYŻŚW 
bór mieszany 
wyżynny 
świeży 

sosna, 
brzoza, 
buk 

18 trzebież wczesna 
 pow. 1,53 ha 
specjalne zabiegi 
agrotechniczne (0,20 
ha) 
poprawki i 
uzupełnienia (0,20 
ha) 
pielęgnowanie gleby 
(0,20 ha) 
czyszczenia wczesne 
(0,20 ha) 
 

2 f ochronna, 
gospodarcza 

LMWYŻŚW 
las mieszany 
wyżynny 
świeży 

sosna 
świerk 
świerk 
dąb 
buk 

110 
50 
40 
7 
7 

rębnia gniazdowa 
częściowa – 
uprzątające (5,14 ha) 
specjalne zabiegi 
agrotechniczne (3,98 
ha) 
odnowienie w 
rębniach złożonych 
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(3,98 ha) 
pielęgnacja gleby 
(3,98 ha) 
czyszczenia wczesna 
(1,16 ha) 
 
 

2 s ochronna, 
gospodarcza 

LMWYŻŚW 
las mieszany 
wyżynny 
świeży 

sosna 
świerk 
buk 
świerk 
buk 
buk 

100 
35 
35 
28 
28 
7 

AGROT – pow. 2,44 
ha 
ODN-ZŁOŻ – pow. 
2,44 ha 
PIEL – pow. 2,79 ha 
CW – pow. 0,53 ha 

44..55  WWaalloorryy  wwiizzuuaallnnee  kkrraajjoobbrraazzuu  

Teren objęty opracowaniem dzieli się na krajobraz antropogeniczny – ukształtowany przez człowieka – jest 

to obszar kopalni gliny oraz krajobraz naturalny – w postaci lasów i terenów rolnych. W rejonie opracowania 

występuje krajobraz zurbanizowany, wiejski – zabudowania wsi Suszki oraz wsi Żeliszów. Zabudowa na terenach 

wsi jest niska, zlokalizowana wzdłuż istniejących dróg. 

44..55  OOcchhrroonnaa  sszzcczzeeggóóllnnyycchh  wwaarrttoośśccii  kkrraajjoobbrraazzuu  kkuullttuurroowweeggoo  

W ustawie z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r,  poz. 282 z 

póżn. zm.) zdefiniowano pojęcie krajobrazu kulturowego jako historycznie ukształtowaną przez człowieka 
przestrzeń, zawierającą wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze (art. 3 pkt 14). W myśl 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 konserwatorskiej 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. 

Teren objęty opracowaniem nie znajduje się w granicach stref konserwatorskich, natomiast występuje jeden 
obszar archeologiczny, który objęty jest ochroną konserwatorską. 

44..66  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.  

Obszar opracowania  znajduje się w obrębie GZWP 317 (Niecka zewnątrzsudecka Bolesławiec), objętym 
najwyższą ochroną obszarów zasilania zbiorników. Eksploatowane są w nim wody w kredowych utworach 
szczelinowo-porowych, zbiornik ma powierzchnię około 1000 km2, szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynoszą 
80 tys. m³/dobę, średnia głębokość ujęcia to 100-200. 
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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. 

Teren opracowania położony jest w zlewni Żeliszowskiego Potoku, który płynie na północ od wyrobiska. 
Złoże „Janina I” występujące na tym obszarze jest złożem suchym, tylko niewielka spągowa partia złoża w rejonie 
doliny Żeliszwskiego Potoku może być zawodniona. Dotychczas nie stwierdzano dopływu wód do wyrobiska i nie 
było potrzeby odwadniania górotworu, a roboty górnicze nie wpływały na obniżenie zwierciadła wód 
podziemnych. Z uwagi na ilasty charakter złoża w wyrobiskach powstają astatyczne i trwałe zastoiska wód. Na 
polu południowym jest jeden większy zbiornik położony w środku dawnego wyrobiska i cztery mniejsze na jego 
obrzeżach. Powstają również zbiorniki okresowe (astatyczne), z których jeden utrzymuje dosyć długo wody (do 
początków lata). 
 

OOcceennaa  ssttaannuu  cczzyyssttoośśccii  wwóódd  ppoowwiieerrzzcchhnniioowwyycchh  
Na tym terenie nie występuje żaden punkt pomiarowo-kontrolny, najbliżej zlokalizowanym punktem jest położony 
na obszarze jednolitej części wód PLRW60001816389 Bobrzyca od Osiki do Bobru. Badania monitoringowe 
przeprowadzone przez WIOŚ we Wrocławiu w roku 2012 wykazały, że stan chemiczny jednolitych części wód 
jest zły, a jej stan ekologiczny umiarkowany. Na podstawie przeprowadzonych badań jednolita część wód została 
zaliczona  do  III  klasy elementów  biologicznych  oraz  I klasy hydromorfologicznych.   

Na podstawie wyników badań elementów fizykochemicznych wody jednolita części wód Bobrzyca od Osiki do 
Bobru została zaliczona do klasy III.  
 

44..77  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. 

Charakterystyczne wartości wskaźników termicznych i opadowych, w okresie 1881 ÷ 1973 przedstawiają się 
następująco:  
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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. 

� 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 
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Rys. 1 Róża wiatrów na terenie Zgorzelca na podstawie danych meteorologicznych z lat 1995÷2004. 

Opracował: mgr Andrzej Dancewicz IMGW Wrocław 
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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 – 40% dni w roku. Liczba dni parnych wynosi 13-14 rocznie i jest niższa 
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..88  OOcceennaa  cczzyyssttoośśccii  ppoowwiieettrrzzaa  

Zachodnie i południowo- zachodnie wiatry, które przeważają na terenie opracowania, przynoszą tutaj 
wilgotne, oczyszczone z pyłów i wzbogacone olejkami eterycznymi powietrze znad Borów Dolnośląskich. Wraz z 
wiatrami południowymi (3,1%) mogą tu jednak napływać masy powietrza niosące zanieczyszczenia energetyczne 
ze źródeł zlokalizowanymi na terenie miasta Bolesławiec. O stanie czystości atmosfery na terenie objętym 
planem decydują jednak emitory palenisk domowych we wsi (w okresie grzewczym) oraz przebiegająca przez 
teren opracowania ruchliwa trasa komunikacji drogowej. 
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Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu corocznie sporządza ocenę jakości powietrza 
na terenie województwa dolnośląskiego w oparciu o ustawę ”Prawo ochrony środowiska” oraz akty wykonawcze 
do ww. ustawy. Kryteriami oceny i klasyfikacji stref w rocznej ocenie jakości powietrza są poziomy substancji w 
powietrzu: dopuszczalne, docelowe, celu długoterminowego (dla ozonu). Wartości poszczególnych poziomów 
substancji w powietrzu zostały zróżnicowane ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin. 

Oceny i wynikające z nich działania odnoszone są do jednostek terytorialnych nazywanych strefami, 
obejmujących obszar całego kraju. Zaliczenie strefy do określonej klasy zależy od stężeń zanieczyszczeń 
występujących na jej obszarze i wiąże się z określonymi wymaganiami w zakresie działań na rzecz poprawy 
jakości powietrza (w przypadku, gdy nie są dotrzymane dopuszczalne poziomy – klasa „C”) lub utrzymania tej 
jakości (jeżeli spełnia ona przyjęte standardy – klasa „A”). Ponadto w zależności od poziomów stężeń ozonu z 
uwzględnieniem poziomu celu długoterminowego określono klasy D1 (brak przekroczeń) oraz D2 (powyżej 
poziomu celu długoterminowego). Podobnie dla pyłu PM2.5 wskaźnik C1 oznacza przekroczenie zakładanej od 1 
stycznia wartości stężenia rocznego, równej 20ug/m3. 

Województwo dolnośląskie zostało podzielone na 4 strefy: aglomeracja wrocławska, miasto Legnica, miasto 
Wałbrzych oraz strefa dolnośląska, która obejmuje pozostałą część województwa, w tym przedmiotowy obszar 
opracowania. 

 
Tabela 4 – Wynikowe klasy stref dla strefy dolnośląskiej w roku 2019 dla poszczególnych substancji dla celu 

ochrony zdrowia 
(źródło: http://www.wroclaw.pios.gov.pl/index.php/monitoring-srodowiska/powietrze/oceny/) 

Strefa Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy 

dolnośląska      

dolnośląskiej 

     

PL0204 

          

            

substancja SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO O3 As Cd Ni BaP PM2.5 

             

klasa A A C A A A C C A A C A/A1 

             

 

Zgodnie z przywołanym wyżej źródłem, gmina Bolesławiec, wraz z innymi gminami strefy dolnośląskiej, znajduje 
się na liście gmin zakwalifikowanych do klasy C z uwagi na przekroczenia normatywnych stężeń zanieczyszczeń 
ozonu oraz pyłu PM10 wg kryterium dla ochrony zdrowia ludzi. Na terenie gminy nie stwierdzono jednak 
obszarów przekroczeń ozonu w odniesieniu do poziomu docelowego w 2019 r. Stężenia godzinne tlenków azotu 
na terenie gminy mieściły się w przedziale 51-100 µg/m3 przy poziomie dopuszczalnym 200 µg/m3(wartość 
średnio roczna mieści się w przedziale 6-20 µg/m3 przy normie 40 µg/m3 ) Na terenie całej gminy stwierdzono 
natomiast przekroczenie wartości dopuszczalnej dla rocznego stężenia benzo(α)pirenu (BaP). Ponadto, nie 
odnotowano tu przekroczeń innych zanieczyszczeń w powietrzu. 

44..99  OOcchhrroonnaa  pprraawwnnaa  wwaarrttoośśccii  pprrzzyyrrooddnniicczzyycchh  

Na obszarze opracowania nie występują formy ochrony przyrody. Teren ten nie jest położony w obrębie lub 
w pobliżu obszarów chronionych lub proponowanych do objęcia ochroną w ramach form przewidzianych w 
Ustawie o ochronie przyrody, w tym obszarów Natura 2000.  

 

44..1100  FFaauunnaa  ii  fflloorraa  

 
Obszar opracowania użytkowany jest głównie jako uprawa leśna oraz tereny eksploatacji złóż. Na granicy lasu i 
wyrobiska utworzyła się stroma skarpa. Teren został zmieniony i praktycznie w większości pozbawiony jest 
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pierwotnie rosnącej tu roślinności. Dominują ubogie gatunkowo zbiorowiska boru sosnowego świeżego i lasu 
mieszanego świeżego. Są to uprawy leśne z dominacją sosny zwyczajnej Pinus sylvestris z udziałem w 
podszycie dębu szypułkowego Quercus robur, czeremchy późnej Padus serotina. Obszar jest ubogi w gatunki 
zwłaszcza w gatunki rzadkie i chronione. 
Wg opracowania „Inwentaryzacja przyrodnicza kompleksu leśnego z analizą oddziaływania 
przedsięwzięcia na formy ochrony przyrody” dot. dz. ew. 192/2, obręb Suszki, gmina Bolesławiec, 
stwierdzano występowanie: 
 
- jednego gatunku rośliny objętej ochroną gatunkową częściową centuria pospolita Centaurium erythraea. 
Gatunek występuje nielicznie na granicy działki a terem zajętym pod pomieszczenia biurowe (pobocze drogi i rów 
odwadniający). Roślina zajmowała płat o wielkości 10x3 m, w którym rosło 25-30 osobników; 
 
- bezkręgowców nieobjętych ochroną szeroko rozpowszechnionych i gatunków takich jak: 

• mięczaki: pomrów wielki Limax maximum, wstężyk ogrodowy Cepaea hortensis,  
• pajęczaki: krzyżak ogrodowy Araneus diadematus, kosarz pospolity Phalangium opilio, skakun 

arlekinowy Salticus scenicus, 
• ważki: szablak krwisty Sympetrum sanguineum, 
• motyle: modraszek argiades Cupido argiades, rusałka pawik Aglais io, polowiec szachownica 

Melanargia galathea, przestojnik trawnik Aphantopus hypernatus, 
• błonkówki: nęczyn lepiarkowiec Sphecodes albilabris, 
• muchówki: trzmielówka leśna Volucella pellucens, 
• wojsiłkowate: wojsiłka pospolita Panorpa communis, 
• chrząszcze:  trzyszcz  piaskowy  Cicindela  hybrida,  toniak  żeberkowany  Acilius 

(Acilius)  sulcatus,  złotka  Chrysolina  sp.,  biedronka  siedmiokropka  Coccinella 
septempunctata, pętlak pstrokaty Rutpela maculata, Amara aulica; 
 

- kilku gatunków objętych ochroną częściową, pięć gatunków trzmieli: trzmiel ogrodowy Bombus hortorum, trzmiel 
kamiennik Bombus lapidarius, trzmiel rudy Bombus pascuorum, trzmiel gajowy Bombus lucorum, trzmiel ziemny 
Bombus terrestris, jeden gatunek mrówki: mrówka rudnica Formica rufa (kilka mrowisk w lesie); 
 
- płazów i gadów:  ropuchy szarej Bufo bufo,  żaby trawnej Rana temporaria, żaby zielonej Pelophylax esculentus 

complex, jaszczurki zwinki Lacerta agilis 

 

- ssaków:  lis, sarna, dzik, gacek brunatny; 
 
- ptaków:  dzięcioł duży Dendrocopos major, pierwiosnek Phylloscopus collybita, grubodziób Coccothraustes 

coccothraustes, szpak Sturnus vulgaris, grzywacz Columba palumbus, śpiewaka Turdus philomelos, sójka 

Garrulus glandarius 

 

 

Fauna na analizowanym terenie to w większości gatunki pospolite i szeroko rozpowszechnione. Dla większości 
teren ten jest miejscem żerowania. Nie stwierdzano bezpośredniego zagrożenia dla siedlisk tych gatunków. 
Zostaną one częściowo zajęte, ale w otoczeniu jest wiele dostępnych i dogodnych siedlisk. Wymagane jest 
dostosowanie się do zakazów zawartych w rozporządzeniu o ochronie gatunkowej zwierząt. W zasięgu 
planowanych prac znajdują się drzewa i krzewy. Wycinka powinna być prowadzona od 15 października do końca 
lutego, poza okresem lęgowym ptaków. Jeśli w sezonie lęgowym to powinna być prowadzona pod nadzorem 
specjalisty biologa (stwierdzanie braku lęgów). W czasie prac należy unikać tworzenia dołów o stromych 
brzegach, w które mogłyby wpadać i ginąć zwierzęta. 
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44..1111  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. 2014,poz.112 z późn. 
zmianami).  

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

Plan nie ustala wymogów zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 
określonych w przepisach odrębnych, ponieważ na przedmiotowym obszarze nie występuje zabudowa 
mieszkaniowa i usługowa związana ze stałym lub czasowym pobytem ludzi. Najbliższa odległość zabudowy 
mieszkaniowej od istniejącego terenu eksploatacji wynosi ok 150m. Teren przewidziany pod poszerzenie 
obszaru eksploatacji znajduje się w znacznym oddaleniu od terenów zurbanizowanych wsi Suszki i Żeliszów 
(ok 400m od najbliższej zabudowy). Źródłem hałasu mogą być samochody ciężarowe transportujące 
załadunek z kopalni. 

44..1122  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 znajduje się jedna linia dystrybucyjna średniego napięcia 20 kV, która nie emituje 
pola elektromagnetycznego o natężeniu mogącym przekroczyć normy dopuszczone w miejscach stałego pobytu 
przebywania ludzi. W sąsiedztwie tej linii obowiązują natomiast ograniczenia w zagospodarowaniu terenu (w 
pasie 2x7,5m w obu kierunkach od osi linii) wynikające z przepisów prawa energetycznego. 

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..1133  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. 

Na przedmiotowym terenie nie wystąpi ryzyko występowania tego typu awarii i zagrożeń naturalnych.  
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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. 

TTeerreennyy  zzaaggrroożżoonnee  ppoowwooddzziiaammii  

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku „ Prawo wodne” (Dz.U. 2020.poz.310 z późn.zm.) wyróżnia obszary 

narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz obszary szczególnego zagrożenia powodzią. Mapy z 

zasięgami zostały opracowane przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (obecnie Wód Polskich).  

W ciągu ostatnich 50 lat wystąpiły na terenie gminy Bolesławiec 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. 

Zadaniem retencji nie jest gromadzenie wód dla celów bezpośredniego wykorzystania, ale przede wszystkim – 

regulacja i kontrola obiegu wody w środowisku naturalnym. Dzięki temu zapewnić można ochronę i odnowę 

zasobów wodnych oraz racjonalną gospodarkę tymi zasobami bez naruszania równowagi środowiska, przy 

ograniczeniu zrzutów jałowych i zwiększeniu zasobów dyspozycyjnych. Opracowane przez Wody Polskie mapy 

terenów zalewowych pozwoliły na wprowadzenie rygorów lokalizacyjnych oraz stworzyły podstawy do 

opracowania programu ochrony przed powodzią terenów narażonych na podtapianie. 

Aktualne zasięgi obszarów Q10%, Q1% i 0,2% nie występują na przedmiotowym terenie. 

55..   TTeennddeenncc jj ee   zzmmii aann  śśrrooddoowwii sskkaa  pprrzzyy   bbrraakkuu   rreeaa ll ii zzaaccjj ii   uuss ttaa ll eeńń   
pprroo jj eekk ttoowwaanneeggoo   ddookkuumm eennttuu   

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 stanowią tereny lasów i tereny eksploatacji złóż. Teren objęty planem jest uzbrojony (w części 

przeznaczonej pod eksploatację), z dostępem do dróg publicznych. Zachowanie istniejącego zagospodarowania 

terenu będzie równoznaczne z zachowaniem funkcji leśnej na działce ewidencyjnej nr 559 i 561. 
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66..   II nn ffoorrmm aacc 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 nnnnyymm ii   ddookkuumm eennttaammii   

66..11  PPoowwiiąązzaanniiaa  pprroojjeekkttuu  ppllaannuu  zz  iinnnnyymmii  ddookkuummeennttaammii  

Procedurę sporządzenia przedmiotowego planu miejscowego podjęto w związku z uchwałą Nr XIV/159/20 

Rady Gminy Bolesławiec z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Suszki i Żeliszów objętych złożem „Janina”. Projekt planu jest 

zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesławiec 

ze zmianami. Powiązania z innymi dokumentami przedstawiono w pkt. 7.2.2 prognozy. 

66..22  PPrreezzeennttaaccjjaa  pprroojjeekkttuu  ppllaannuu    

Głównym ustaleniem przestrzennym planu dla tego terenu jest poszerzenie terenów eksploatacji złóż gliny 

ceramicznej białowypalającej się. Plan ustala następujące przeznaczenie:  
PGe - tereny eksploatacji złóż kopalin,  
R - tereny rolnicze, 
ZL - tereny lasów, 
ZLp – tereny do zalesienia, 
ZI - tereny zieleni izolacyjnej, 
KDL – tereny dróg klasy lokalnej, 
KDW – tereny dróg wewnętrznych, 
KDg – tereny dróg gruntowych, 
KDtl – tereny dróg transportu leśnego. 

66..33  ZZaappiissyy  ppllaannuu  eelliimmiinnuujjąąccee  lluubb  ooggrraanniicczzaajjąąccee  nneeggaattyywwnnee  ooddddzziiaałłyywwaanniiaa  nnaa  śśrrooddoowwiisskkoo  

Zapisy planu zawierają następujące ustalenia dotyczące ochrony środowiska: 

• wymagane lokalizowanie powierzchni zielonych - powierzchni biologicznie czynnej, 

• ewentualna uciążliwość, wynikająca z charakteru prowadzonej działalności, nie może przekraczać 

wartości dopuszczalnych określonych w przepisach odrębnych, na granicy działki budowlanej, do której 

inwestor posiada tytuł prawny; 

• gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych na zasadach określonych w przepisach odrębnych 

i miejscowych; 

• zakaz trwałego składowania, magazynowania, przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 

i przemysłowych w tym odpadów niebezpiecznych; 

• określa się odprowadzenie ścieków komunalnych i bytowych systemem sieci i urządzeń do 

odprowadzenia ścieków, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

• odprowadzanie ścieków przemysłowych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych 

• odprowadzanie wód opadowych i roztopowych systemem sieci i urządzeń zgodnie z przepisami odrębnymi;  

• gospodarka cieplna – ustala się stosowanie proekologicznych, wysokosprawnych źródeł energii cieplnej, 

charakteryzujących się brakiem lub niską emisją substancji szkodliwych do powietrza; 

• uwzględnianie przepisów antysmogowych zgodnie z przepisami odrębnymi; 

• standardy ochrony środowiska dla poszczególnych terenów muszą spełniać wymagania zawarte w 

przepisach odrębnych. 

• zakaz lokalizacji zakładów o zwiększonym ryzyku lub dużym ryzyku poważnej awarii; 

• ustala się kierunek rekultywacji rolno- leśny; 
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• nadkład i nieużyteczne masy ziemne z kopalni oraz zakładu przeróbczego należy zagospodarować dla 

celów rekultywacji w granicach obszaru wymagającego rekultywacji; 

• dopuszcza się wykorzystanie do celów rekultywacji mas ziemnych i skalnych przywożonych spoza 

obszaru eksploatacji, pod warunkiem ich przydatności i spełnienia przepisów odrębnych; 

 

77..   AAnnaa ll ii zzaa   sskkuuttkkóóww  śśrrooddoowwii 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 przede 

wszystkim poszerzenie istniejącej kopalni gliny ceramicznej białowypalającej się. 

W wyniku rozszerzania terenu eksploatacji konieczne jest uzyskanie zgody Ministra Środowiska na 

przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne.  Powierzchnia ta wynosi ok. 21 ha.  

W wydanej koncesji dla złoża „Janina I” wyznacza się obszar i teren, a kierunek rekultywacji określa jako rolno - 

leśny. 

Realizacja w/w funkcji wiąże się z dużym przekształceniem terenu, które będzie miało wpływ na 

środowisko. 

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. 

PPrrzzeeoobbrraażżeenniiaa  pprrzzeessttrrzzeennnneejj  ssttrruukkttuurryy  pprrzzyyrrooddnniicczzeejj  
Tereny, które ustalenia planu przeznaczają pod nowe zainwestowanie nie posiadają silnych połączeń 

przyrodniczych z otaczającymi elementami regionalnego systemu przyrodniczego. Ustalenia planu nie spowodują 
przerwania ani naruszenia połączeń przyrodniczych z otaczającymi elementami regionalnego i gminnego 
systemu przyrodniczego. 

Zmianie przeznaczenie ulegnie powierzchnia ok. 21 ha terenów leśnych. Prace wydobywcze przekształcą 
powierzchnię tego terenu, dodatkowo gleba ulegać będzie ciągłej erozji. Przy wycince lasu zwierzęta stracą 
miejsca żerowania. 

PPrrzzeeoobbrraażżeenniiaa  ppoowwiieerrzzcchhnnii  zziieemmii  

W takcie realizacji nowego zainwestowania nastąpią zmiany morfologiczne na powierzchni ziemi. W tym 

przypadku, działania dopuszczone planem, spowodują przeobrażenie terenów leśnych. Oznacza to wyłączenie z 

produkcji leśnej gruntów leśnych, fizyczną degradację warstwy glebowej na tym obszarze.  

WWppłłyyww  nnaa  kkrraajjoobbrraazz  kkuullttuurroowwyy  ii  zzaabbyyttkkii  
Obszar opracowania znajduje się poza granicami stref ochrony konserwatorskiej. Na terenie tym wykazuje 

się obszar archeologiczny AZP 78-15 - ochrona średniowiecznych reliktów górnictwa kruszcowego. Dla terenu w 
obrębie obszaru archeologicznego wszelkie roboty budowlane, roboty ziemne lub zmianę dotychczasowej 
działalności należy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi. 
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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 przyczynią się do wzrostu ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, powstałych z 

uwagi rozwój przemysłu górniczego. Skutki tych emisji nie będą odczuwalne z uwagi na dobre przewietrzanie 

terenu oraz rozproszenie emitorów na dużym obszarze. 

DDoossttęęppnnoośśćć  ddoo  zzłłóóżż  kkooppaalliinn  

Na terenie objętym opracowaniem znajdują się złoża, oznaczone na rysunku planu, przeznaczone do 

eksploatacji: 
 

• Janina - Zachód (kod złoża GB 527) - gliny ceramiczne białowypalające się 
• Janina I (kod złoża GB 10084) - gliny ceramiczne białowypalające się 

ZZaaggrroożżeenniiee  ddllaa  ffaauunnyy  ii  fflloorryy  
Zmiany zagospodarowania terenu wynikłe z realizacji ustaleń projektu planu spowodują zmiany w przyrodzie 
ożywionej. Wynika to z faktu, że bardzo duży areał lasów zostanie usunięty. Zniknie miejsce żerowania dla 
występujących tam ptaków, ssaków, gadów, płazów.  Jednak bezpośrednie sąsiedztwo kompleksów leśnych 
pozwoli na przeniesienie się istniejących gatunków, bez znaczących szkód dla fauny i flory. Ponadto po 
zakończeniu eksploatacji teren kopalni będzie zrekultywowany (kierunek rolno - leśny), który umożliwi 
przywrócenie fauny i flory. 

WWppłłyyww  nnaa  śśrrooddoowwiisskkoo  wwooddnnee  

Na terenie opracowania nie występują cieki wodne. Na terenie obecnie eksploatowanym pojawiają się 

okresowe i trwałe zastoiska wód. Dotychczas nie stwierdzano dopływu wód do wyrobiska i nie było potrzeby 

odwadniania górotworu, a roboty górnicze nie wpływały na obniżenie zwierciadła wód podziemnych. Istnieje 

zagrożenie, iż przy powiększonej powierzchni eksploatacji mogą wystąpić problemy związane z obniżeniem wód 

gruntowych. 

WWppłłyyww  nnaa  jjaakkoośśćć  kklliimmaattuu  aakkuussttyycczznneeggoo  

Rozszerzenie przeznaczenia terenów eksploatacji gliny ceramicznej bialowypalającej  będzie miało wpływ 

na jakość klimatu akustycznego w jego sąsiedztwie. Eksploatacja prowadzona jest metodą odkrywkową w 

wyrobisku stokowo–wgłębnym, systemem ścianowo-zabierakowym (koparka łyżkowa podsiębierna). Urobek 

przewożony jest samochodami na niewielkiej odległości do zakładu przeróbczego. Po zwiększeniu areału 

zwiększy się wydobycie, a co za tym idzie zwiększy się hałas generowany z kopalni.  

Kopalnia jednak zlokalizowana jest poza terenami zwartej zabudowy mieszkaniowej wsi Suszki, a 

przewidywane powiększenie eksploatacji odbywać się będzie w kierunku wschodnim, osłoniętym ścianą lasu. 

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 dokumentu 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 
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PGe 
Tereny eksploatacji złóż kopalin -3 

DSOB 
-3 -2  

DSOB 
-1 

DSOP 
-2 

DSOB 
-2 

DSOB 
0 -3 

DSNB 
R 
Tereny rolnicze 0 0 0 0 0 0 0 0 
ZL 
Tereny lasów 0 0 0 0 0 0 0 0 
ZLp  
Tereny do zalesienia, +1 

DSOB 
0 +1 

DSOP 
+2 

DSOP 
0 
 

+1 
DSOB 

0 0 

ZI 
Tereny zieleni izolacyjnej +1 

DSOB 
0 +1 

DSOP 
+2 

DSOP 
0 
 

+1 
DSOB 

0 0 

KDL, KDW, KDg, Kdt 

Tereny dróg l  
-3 

DSOB 
0 0 

 
-1 

DSOP 
-3 

DSOB 
-1 

DSOB 
0 0 
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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 jest niewskazany do ochrony ze względy na 
warunki środowiskowe, 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  

Ochrona środowiska na szczeblu międzynarodowym i wspólnotowym realizowana jest w Polsce między innymi 
poprzez wprowadzenie w życie odpowiednich aktów prawnych, w tym ustaw i rozporządzeń. Nadrzędnym 
dokumentem strategicznym ustanowionym na szczeblu krajowym jest Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. 
Polska 2030 - Trzecia Fala Nowoczesności, która wraz ze średniookresową Strategią Rozwoju Kraju 2020 oraz z 
dziewięcioma zintegrowanymi strategiami o charakterze horyzontalnym, szczególnie ze Strategią 
„Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”, Strategią innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna 
Polska 2020”, Strategią rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) i Strategią 
zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020, jak również z Polityką energetyczną 
Polski do 2030 roku określa główne cele ochrony środowiska w Polsce. Cele ochrony środowiska wyrażone w 
przedmiotowym projekcie planu winny być także spójne z krajowymi dokumentami sektorowymi, takimi jak: 
Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2021, Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków 
komunalnych, Krajowy plan gospodarki odpadami, Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów, 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, Program ochrony i zrównoważonego użytkowania 
różnorodności biologicznej oraz Plan działań na lata 2015–2024, Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i 
obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030, Program wodno- -
środowiskowy kraju, plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, plany zarządzania ryzykiem 
powodziowym oraz strategie ponadregionalne. Cele ochrony środowiska zawarte w tych dokumentach zostały 
sprecyzowane w dokumentach niższego szczebla, które mają charakter wdrożeniowy, a w szczególności: 

• Wojewódzki Program Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2017 z 
perspektywą do 2021 r. przyjęty dnia 30 października 2014 r. Uchwałą Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego Nr LV/2121/14. 

 
• Program Ochrony Powietrza dla województwa dolnośląskiego, przyjęty dnia 12 lutego 2014 r. Uchwałą 

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr XLVI/1544/14 (Dz. Urz. z 25 II 2014, poz. 985) z późniejszymi 
zmianami. 

 
• Program ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na przekroczenie poziomu dopuszczalnego 

pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu przyjęty Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego NR 
XL/1330/17 z dnia 26 października 2017 r. 
 

• Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2022 (Uchwała 
Nr XLIII/1450/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 21-12-2017). 
 

• Studium przestrzennych uwarunkowań rozwoju energetyki wiatrowej w województwie dolnośląskim 
(Uchwała Nr 4857/III/10 z 31 sierpnia 2010 r), które zostało zaktualizowane Uchwałą Nr 2082/IV/12 
Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 kwietnia 2012 r. 
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• Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego na lata 2013-2017 
przyjęty Uchwałą Nr 5555/IV/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 kwietnia 2014 r. 
 

• Plan zadań ochronnych dla tego Obszaru ustanowiony został Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań 
ochronnych dla Obszaru Natura 2000 Bory Dolnośląskie PLB020005 (Dz.Urz.Woj. Doln., poz. 2445). 
 

 
Planowane w tych dokumentach działania w obszarze ochrony środowiska w Polsce wpisują się w priorytety 
ustalone w skali Unii Europejskiej. Priorytetami takimi są (Environment 2010: Our Future, Our Choice): 

- zmiany klimatu i globalne ocieplenie, 
 
- ochronę przyrody i bioróżnorodności (zwiększenie obszarów chronionych, w tym mórz), środowisko 
naturalne, zdrowie i jakość życia,  
- zasoby naturalne i gospodarka odpadami (recykling). 

Sprawą priorytetową polityki ekologicznej Polski jest rozwój energetyki odnawialnej. W celu skoordynowania 
tego zadania powstała przyjęta przez Sejm RP w 2001 roku „Strategia rozwoju energetyki odnawialnej”, 
wyznaczająca cele ilościowe udziału energii ze źródeł odnawialnych w latach 2010 oraz 2020, odpowiednio 7,5% 
i 14% w bilansie energii pierwotnej. Cel ten ma być osiągany między innymi poprzez budowę instalacji 
wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych przez inwestorów prywatnych i publicznych. Ustalenia 
przedmiotowego projektu planu, wskazując miejsce pod lokalizacją farmy solarnej przyczyniają się do 
zrealizowania powyższego celu. 

Ustanowione na poziomach międzynarodowym, krajowym i wojewódzkim cele polityki ekologicznej znalazły 
swoje odzwierciedlenie w opracowanych na poziomie lokalnym dokumentach strategicznych, takich jak programy 
ochrony środowiska. Dla gminy Bolesławiec obowiązuje „Program ochrony środowiska dla Gminy Bolesławiec na 
lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r.”. W przywołanym programie przyjęto następujące priorytety oraz cele 
długo- i krótkoterminowe: 

Najważniejszymi kwestiami dla Gminy Bolesławiec wynikającymi z analizy stanu i zagrożeń środowiska i 
obszarów stwarzających nadal problemy – ustala omawiany dokument - są inwestycje i czynności 
administracyjnoorganizacyjne w zakresie:  
- rozbudowy sieci infrastruktury kanalizacji sanitarnej i deszczowej w celu poprawy jakości wód płynących, 
 
- wymiany źródeł ogrzewania, wprowadzanie energii odnawialnej, modernizacji systemu komunikacyjnego w celu 
poprawy jakości powietrza i poprawy stanu w całej strefie, 
 
- modernizacji ciągów komunikacyjnych i lokowania działalności gospodarczej we właściwym miejscach w celu 
ochrony mieszkańców przed ponadnormatywną emisją hałasu, 

- rozbudowy systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w związku z ciągłym dostosowywaniem nowych 
przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do warunków lokalnych. 
 

Żaden z wymienionych celów nie jest sprzeczny z przedmiotowym projektem planu.  
 

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

Strukturę funkcjonalną na terenie opracowania tworzą przede wszystkim tereny eksploatacji złóż kopalin, 
tereny komunikacyjne (droga lokalna, droga wewnętrzna, gruntowa i transportu leśnego), oraz przyległe tereny 
rolnicze i leśne. Tereny PGe  zlokalizowane są poza zwartą strukturą funkcjonalano – przestrzenną wsi, jednak w 
stosunkowo bliskim sąsiedztwie. Istniejące tereny eksploatacji znajduja się w odległości ok. 125 m od najbliższej 
istniejącej zabudowy, natomiast powiększany teren eksploatacji oddalony jest od zabudowy o ponad 350 m. 
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Z uwagi na powiększenie obszaru eksploatacji, w sąsiedztwie istniejącej kopalni lokalizacja 
powyższych funkcji nie powinna stwarzać konfliktów w zagospodarowaniu w powiązaniu z otoczeniem. 

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

Na terenach wskazanych pod eksploatację szata roślinna będzie całkowicie przeobrażona przez człowieka. 

Zostaną zmienione siedliska gatunków występujących powszechnie w rejonie opracowania lub zmienią się 

stanowiska żerowisk ptaków, ssaków, gadów, płazów występujących w terenach sąsiadujących. W planie 

wymaga się zapewnienie udziału powierzchni biologicznie czynnych, a kierunek rekultywacji terenów 

pokopalnianych został ustalony jako rolniczo – leśny. 

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

Na terenach objętych przedmiotowym planem zagospodarowania przestrzennego, ani w bezpośrednim 
sąsiedztwie nie występują formy ochrony przyrody. Nie wykazuje się zatem wpływu ustaleń planu na formy 
ochrony przyrody. 

77..22..66  OOcceennaa  zzmmiiaann  ww  kkrraajjoobbrraazziiee  

Zmiany w krajobrazie po zrealizowaniu zapisów planu będą znaczące. Przeobrażeniu ulegnie powierzchnia 
ziemi, teren kopalni powiększy się o ok. 21 ha. Jednak planowane powiększenie będzie kontynuacją obecnej 
funkcji – kopalni odkrywkowej, a teren wokół nowych obszarów osłonięty jest lasem.  

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

Projekt przedmiotowego dokumentu nie zawiera ustaleń, których realizacja może powodować zagrożenia 
dla środowiska, niekorzystnych z punktu widzenia oddziaływania na zdrowie ludzi. 

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

Ustalenia planu nakazują respektowania wszystkich ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych 
między innymi dotyczących ochrony środowiska, złóż kopalin, gospodarki odpadami, gospodarki ściekami i 
odprowadzeniem wód opadowych,. 

77 .. 33   PPrrooppoozzyycc jj ee   rroozzwwiiąązzaańń   sspprrzzyy jj aa jj ąąccyycchh   oocchhrroonn ii ee   śśrrooddoowwii sskkaa   
aa ll tteerrnnaattyywwaannyycchh   ddoo   rroozzwwii ąązzaańń   ppll aannuu  

Projekt mpzp dla części wsi Suszki i Żeliszów objętych złożem „Janina” nie narusza ustaleń studium, 
zachowuje również wiele ustaleń obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Alternatywą tych 
rozwiązań planistycznych, jest pozostawienie terenów lasów na terenach przeznaczonych na powiększenie 
eksploatacji przy istniejącej kopalni. Jest to jednak rozwiązanie mało atrakcyjne z punktu widzenia rozwoju 
przemysłu ceramicznego, który jest historycznie i kulturowo wpisany w historię miasta i  gminy Bolesławiec. 

Kierunek rekultywacji wyznaczony w koncesji oraz wskazany w projekcie mpzp pozwoli w przyszłości na 
odtworzenie na tych terenach gospodarki leśnej i rolnej. 

77 .. 44   PPrrooppoozzyycc jj ee   ddoottyycczząąccee   mm eettoodd  ii   cczzęęss ttoo tt ll ii wwoosscc ii   pprrzzeepprroowwaaddzzaann ii aa   
mm oonn ii ttoorr ii nngguu  sskkuuttkkóóww  rreeaa ll ii zzaacc jj ii   ppoossttaannoowwii eeńń   ddookkuumm eennttuu  

 
Przewidywane metody analizy realizacji postanowień projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego pod kątem wpływu na środowisko mogą się odnosić do: 

1. oddziaływania projektowanego zagospodarowania terenu, 
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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:  

- 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). 

77 .. 55   II nn ffoorrmm aacc jj ee   oo   ddookkuumm eennttaacchh   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. 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.  
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