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1. WPROWADZENIE 

1.1. Informacje wstępne. 

Niniejsze opracowanie dotyczy zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Murów dla wsi 
Stare Budkowice sporządzonego na podstawie uchwały nr IX/60/2015 z dnia 25 czerwca 2015r. 

 

 

obszar opracowania nr 1 

 

 

obszar opracowania nr 2 

 

Celem niniejszej zmiany planu jest umożliwienie przeznaczenia terenu działek ewidencyjnych o nr 1029/26, 834/17, 
835/17 i 836/17 oraz o nr 939/103 z ark.m.4 w obrębie ewidencyjnym Stare Budkowice pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną. 

Dotychczas teren nr 1 (dz. nr 939/103 z ark.m.4 obręb Stare Budkowice) przeznaczony był  jako teren lasu, natomiast 
teren nr 2 (dz. nr 1029/26, 834/17, 835/17 i 836/17 obręb Stare Budkowice) był przeznaczony pod tereny rolnicze – 
niezabudowane,  

Tereny objęte zmianą przeznaczenia znajdują się w granicach obszaru urbanizacji wsi Stare Budkowice,  
tj. istniejącego i projektowanego zainwestowania terenów bezpośrednio przyległych do istniejącej zabudowy -  
położonych wzdłuż istniejących dróg.  

Prognoza zawiera część tekstową i załącznik graficzny. 

 

1.2. Podstawa prawna opracowania prognozy. 

Podstawę prawna sporządzenia prognozy stanowią: 
 Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z późniejszymi 

zmianami); 
 Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 
1235 z późniejszymi zmianami); 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000627&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000627&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000627&min=1
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 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. 
poz. 199 z późniejszymi zmianami); 

oraz na szczeblu międzynarodowym: 
 Dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu 

niektórych planów i programów na środowisko, 
 Dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu 

do informacji dotyczących środowiska. 

1.3. Cel i zakres opracowania. 

Celem prognozy jest identyfikacja oraz ocena wpływu projektowanych rozwiązań planistycznych na środowisko 
przyrodnicze, a także ocena skuteczności przyjętych rozwiązań proekologicznych. Prognoza oddziaływania na 
środowisko jest dokumentem obligatoryjnym w procesie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. Jej miejsce w procedurze planistycznej określa art. 46 i art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008 
roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późniejszymi zmianami), a także art. 
17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 
2015r. poz. 199 z późniejszymi zmianami). W toku prac planistycznych prognoza podlega opiniowaniu i uzgadnianiu, 
wraz z projektem planu przez właściwe, wymagane prawem organy. Podlega również udostępnieniu opinii społecznej 
na etapie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. 

Prognoza do projektu planu miejscowego jest częścią postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko, jednego z głównych narzędzi realizacyjnych zasady zrównoważonego rozwoju. Idea zrównoważonego 
rozwoju, najpełniej odzwierciedlona jest w tzw. Strategii Lizbońskiej (przyjętej w 2000 roku), należy do podstawowych 
zasad tworzenia i wdrażania polityk wspólnotowych, określonych w traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską. 
Prognoza oddziaływania na środowisko dotyczy bowiem całego procesu planistycznego. Pozwala to, we wszystkich 
fazach planowania, uwzględnić wzajemne relacje pomiędzy uwarunkowaniami przyrodniczymi a przyjętymi 
rozwiązaniami planistycznymi. Skuteczność realizacji polityki ekologicznej państwa, opartej na zasadach 
zrównoważonego rozwoju, w dużej mierze zależy bowiem od racjonalnego zagospodarowania przestrzennego kraju, 
regionów i poszczególnych gmin. Polityka proekologiczna powinna uzyskać akceptację lokalnej społeczności. 
Prognoza oddziaływania na środowisko jest wykładana do publicznego wglądu. 

W trakcie sporządzania prognozy kierowano się również wytycznymi Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Opolu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOŚ.411.67.2015.ER z dnia 09.09.2015 r. uzgadnia 
zakres prognozy zgodny z wymogami określonymi w art. 51 ust. 2 oraz art. 52 ust. 1 i 2, ze szczególnym 
uwzględnieniem niżej wymienionych wskazań: 

 Przy wypełnianiu zapisów art. 51 ust. 2 pkt 2 lit a) i b) (określenie, analiza i ocena istniejącego stanu środowiska 
oraz stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem) należy uwzględnić 
przede wszystkim stan jakości: powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleb, a także klimat 
akustyczny (ze wskazaniem terenów ochrony akustycznej w rozumieniu przepisów art. 113 ustawy Prawo ochrony 
środowiska), gospodarkę odpadami i wodno-ściekową, krajobraz, klimat, różnorodność biologiczną, zwierzęta, 
rośliny, zasoby naturalne, ukształtowanie powierzchni ziemi. 

 Należy scharakteryzować i ocenić istniejący sposób zagospodarowania obszaru objętego postanowieniami 
projektowanego dokumentu oraz przedstawić te informacje na załączniku kartograficznym. 

 Przy opisie stanu środowiska oraz ocenie przewidywanych oddziaływań należy szczególnie uwzględnić formy 
ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy o ochronie przyrody (chronione gatunki roślin, zwierząt i 
grzybów, Stobrawski Park Krajobrazowy) oraz formy projektowane istotne z punktu widzenia opracowywanego 
dokumentu. Informacje te należy przedstawić również na załączniku mapowym. 

 Należy dokonać oceny stopnia zgodności postanowień projektu dokumentu z aktami prawnymi dotyczącymi form 
ochrony przyrody, w szczególności w odniesieniu do obowiązujących zakazów. 

 Jednocześnie informuję, że zapis art. 51 ust. 2 pkt 2 lit. b), w myśl załącznika I dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na 
środowisko, należy rozumieć jako „stan środowiska na obszarach objętych potencjalnym znaczącym 
zagrożeniem". 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu (pismo ZN.4311.4.19.2015.EK z dnia 19 sierpnia 2015r.) uzgodnił 
zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w Prognozie  zgodny z art. 51 ust. 2 Ustawy;  

Przedmiotowa prognoza zgodnie z art. 51 ust. 2 ww. Ustawy. 
 
Zawiera: 

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

 informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 

 propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu 
oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 

 informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

 streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym; 
 
 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000627&min=1
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Określa analizuje i ocenia: 

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

 stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 

 istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w 
szczególności dotyczącej obszarów podlegającej ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnie 2004 r. o 
ochronie przyrody, 

 cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym istotne z punktu 
widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały 
uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, 

 przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, 
krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne na cele i 
podmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności: 

 różnorodność biologiczną, 
 ludzi, 
 zwierzęta, 
 rośliny, 
 wodę, 
 powietrze, 
 powierzchnię ziemi, 
 krajobraz, 
 klimat, 
 zasoby naturalne, 
 zabytki, 
 dobra materialne, 
 z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między 

oddziaływaniami na te elementy; 
Przedstawia: 

 rozwiązanie mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań 
na środowisko mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i podmiot 
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, 

 biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz 
integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz 
z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonywania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie 
braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub 
luk we współczesnej wiedzy. 

1.4. Metodyka, wykorzystane materiały sporządzonej Prognozy. 

Prognozę oddziaływania na środowisko Planu sporządzono przy zastosowaniu metod opisowych dotyczących 
charakterystyki istniejącego stanu zasobów środowiska ze szczególnym uwzględnieniem przewidywanych znaczących 
oddziaływań oraz obszarów prawnie chronionych i tendencji niektórych zjawisk, procesów przyrodniczych. 
Wykorzystano również metody analityczne, badania fizyczne, analizy map, zdjęć lotniczych i satelitarnych, zbiory 
statystyczne i meteorologiczne.  
Ponadto w prognozie uwzględniono informacje zawarte w dokumentach powiązanych z projektem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego takich jak: 

 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murów”, przyjęta uchwałą  
Nr VIII/55/2011 Rady Gminy Murów z dnia 30 czerwca 2011r. 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murów”, przyjęte uchwałą  
Nr XI/70/2015 Rady Gminy Murów z dnia 24 września 2015r. 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Budkowice przyjęty uchwałą Nr XXXIV/201/2014 
Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 r.. 

 Opracowanie ekofizjograficzne Gminy Murów, 2007; 

 Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla planów wsi Murów, Zagwiździe i Stare Budkowice, 2013r. 

Dane o istniejącym zagospodarowaniu terenu objętego opracowaniem uzyskano w wyniku prac terenowych na etapie 
przystąpienia do opracowywania projektu planu. 

1.5. Ocena celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym, 
krajowym istotnych z punktu widzenia projektu planu oraz stopień ich uwzględnienia 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględnia cele ochrony środowiska zawarte w wielu 
dokumentach strategicznych opracowanych na szczeblu krajowym i regionalnym, a także zawarte w dyrektywach UE. 
Integracja z Unią wyznaczyła zupełnie nowe ramy dla rozwoju regionalnego. Dlatego projekt planu miejscowego 
wyznacza nowe pole działań między innymi dla ochrony i kształtowania środowiska oraz jego zasobów, środowiska 
kulturowego oraz tożsamości narodowej i regionalnej. Realizacja tych działań umożliwi włączenie potencjału 
przyrodniczego w europejski system ekologiczny i wykorzystanie go dla turystyki i rekreacji, a także wygenerowanie 
procesów dostosowujących przestrzeń analizowany obszar gminy Murów do jakościowych wymagań XXI wieku. 
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W projektach planów miejscowych należy uwzględnić priorytety w zakresie ochrony środowiska wynikające z 
dokumentów przyjętych na szczeblu krajowym i samorządowym oraz porozumień międzynarodowych, a także 
dokumentów i dyrektyw Unii Europejskiej. 
Najważniejsze umowy międzynarodowe, które należy brać pod uwagę przy sporządzaniu dokumentów to: 

 Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimat sporządzona w Nowym Jorku 
dnia 9 maja 1992 roku – w której Polska zobowiązuje się do podjęcia działań zmierzających do 
ograniczenia emisji antropogenicznych gazów cieplarnianych; 

 Protokół z Kioto w sprawie zmian klimatu z dnia 11 grudnia 1997 roku, w którym Polska zobowiązuje 
się podjąć działania zmierzające do ograniczenia i redukcji emisji gazów cieplarnianych, obejmujące 
w szczególności: energię (spalanie paliw, emisje lotne z paliw), procesy przemysłowe, zużycie 
rozpuszczalników i innych produktów, rolnictwo, odpady; 

 Konwencja o różnorodności biologicznej sporządzona w Rio do Janeiro dnia 5 czerwca 1992 roku; 

 Konwencja Berneńska o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz siedlisk 
przyrodniczych z 1979 roku (ratyfikowana przez Polskę w1982roku); 

Obszar prawa Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska dotyczy około 79 dyrektyw. Działania Wspólnoty w 
zakresie ochrony środowiska dotyczą zapobiegania, likwidacji szkód, w szczególności u źródła, pokrywania kosztów 
przez sprawcę. Cele ochrony środowiska na szczeblu krajowym są ściśle powiązane z celami Unijnymi i mają swoje 
odzwierciedlenie w polskim prawodawstwie. 
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Cele ochrony środowiska wyznaczone na poziomie międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym uwzględnione w Projekcie zmiany miejscowego planu dla wsi Stare 
Budkowice. 

Lp. Podstawa prawna Cel ochrony środowiska Szczegółowe zapisy Planu zapewniające zgodność 

1.  Dyrektywa Rady 92/43/EWG z 
dnia 21 maja 1992 r. w sprawie 
ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory 
(Dyrektywa siedliskowa) (tekst 
jedn. Dz. U. UE.L. z 1992 r. Nr 
206, poz. 7  z późn. zmian.);  

Ochrona i zachowanie siedlisk  i 
gatunków, w tym ochrona dziko 
występujących ptaków, ich miejsc  
lęgowych, zimowisk, jak również 
miejsc  odpoczynku w trakcie 
wędrówek 

W dyrektywie nałożono obowiązek ochrony korytarz migracyjnych (ekologicznych) zwierząt. 
Projekt planu zachowuje dotychczasowy charakter terenów otwartych. 
. 

2. 2 Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego  i Rady 
2009/147/WE z dnia 30 
listopada  2009 r. w sprawie 
ochrony dzikiego ptactwa 
(Dyrektywa ptasia) (t. j. Dz. U. 
UE.L z 2010 r. Nr 20, poz. 7); 

Ochrona przed 
wyginięciem wszystkich  

istniejących współcześnie populacji 
ptaków występujących w stanie 
dzikim w UE 
 

j.w 

3.  Dyrektywa 2000/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 23  października 
2000r. ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania w 
dziedzinie polityki wodnej 
(Ramowa Dyrektywa  Wodna) 
(Dz.Urz. UE L z 2000 r. Nr 327,  
poz. 1 z późn. zmian.); 

Zapewnienie właściwej ochrony wód  
i zapobieganie postępującej 
degradacji.  Dyrektywa zobowiązuje 
do osiągnięcia przynajmniej dobrego 
stanu wód do 2015r. co jest 
warunkiem niezbędnym dla właściwej 
ochrony gatunków i siedlisk 
bezpośrednio zależnych od wody 

Plan reguluje gospodarkę wodno-ściekową poprzez zapisy: 
W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 

 zaopatrzenie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z sieci wodociągowej z dopuszczeniem ujęć indywidualnych w 
przypadku braku możliwości wykonania przyłącza do sieci; 

W zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych i przemysłowych ustala się: 

 sukcesywną rozbudowę rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej, z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Murowie; 

 do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków bytowych do szczelnych zbiorników 
bezodpływowych, okresowo opróżnianych, z obowiązkiem wywozu do oczyszczalni ścieków, zgodnie art. 5 ustawy z 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

 w przypadku braku możliwości przyłączenia budynku do kanalizacji dopuszcza się oczyszczanie ścieków bytowych w 
przydomowych oczyszczalniach ścieków. 

Dodatkowo plan ustala: 

 Zakaz likwidowania, zasypywania i przekształcania struktur zatrzymujących wodę. 

 Zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony 
przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego albo budowy, odbudowy, utrzymania, 
remontów lub naprawy urządzeń wodnych. 

4.  Dyrektywa Rady z dnia 21 maja 
1991 r. dotycząca oczyszczania 
ścieków komunalnych 
(91/271/EWG), 

Wymóg wyposażenia w systemy 
zbierania ścieków komunalnych 

Plan reguluje gospodarkę wodno-ściekową poprzez w/w zapisy 

 

5.  Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 
2008/50/WE z dnia 21 maja 
2008 roku w sprawie jakości 
powietrza i czystszego 
powietrza dla Europy (Dz. Urz. 
UE L 152 z 11.06.2008) 

Ochrona powietrza należy do 
najistotniejszych zadań instytucji 
zajmujących się ochroną środowiska 
ze względu na wysokie 
oddziaływanie atmosfery na inne 
elementy przyrodnicze tj. glebę, 
szatę roślinną oraz wodę, a tym 
samym na zdrowie człowieka. 

Ustalenia planu zapewniają ochronę powietrza poprzez: 

 W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną do celów grzewczych dopuszcza się zastosowanie indywidualnych lub grupowych 
systemów grzewczych opartych o: 

o spalanie paliw w urządzeniach o efektywności energetycznej przekraczającej 80%; 
o systemy grzewcze zasilane energią elektryczną; 
o systemy grzewcze z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, za wyjątkiem energii wiatru oraz otrzymywanej z biomasy, 

biogazu, biogazu rolniczego lub z biopłynów. 
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6.  Polityka ekologiczna państwa w 
latach 2009–2012 z 
perspektywą do 2016 r. planach 
wyników monitoringu 
środowiska. 

Zachowanie bogatej  
różnorodności biologicznej na  
rożnych poziomach  organizacji:  
wewnątrzgatunkowym,  
gatunkowym,  ponadgatunkowym, 
wraz  z umożliwieniem  
zrównoważonego rozwoju  
gospodarczego kraju, który  
w sposób niekonfliktowy  
współistnieje z różnorodnością  
biologiczną. 

 Ustalono minimalne wskaźniki powierzchni biologicznie czynnych na terenach przewidzianych do zabudowy w wysokości 35%.  

 Ustalono zachowanie terenów zieleni jako cennych ekosystemów  środowiska zurbanizowanego. 

 Ustalono zapisy zapewniające ochronę krajobrazu  
o Cały obszar objęty planem zawiera się w granicach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego ustanowionego rozporządzeniem 

Wojewody Opolskiego nr 0151/P/19/06 z dnia 8 maja 2006r., w związku z czym podlega ustaleniom tego rozporządzenia 
oraz rozporządzenia Wojewody Opolskiego nr 0151/P/8/07 z dnia 19 stycznia 2007r. w sprawie ustanowienia planu ochrony 
dla Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. 

o Zakaz likwidowania, zasypywania i przekształcania struktur zatrzymujących wodę. 
o Zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony 

przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego albo budowy, odbudowy, utrzymania, 
remontów lub naprawy urządzeń wodnych. 

Prace w kierunku racjonalnego  
użytkowania zasobów leśnych  
przez kształtowanie ich właściwej 
struktury  gatunkowej i wiekowej z 
zachowaniem bogactwa 
biologicznego. 

Zmiana przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne w projekcie miejscowego planu zagospodarowania obejmująca działkę nr 
939/103 w granicach objętych zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ma pozwolić na rozbudowę istniejącej 
zabudowy. Co istotne działka nr 939/103 stanowi pojedynczą działkę sklasyfikowaną jako teren leśny wśród działek już faktycznie 
zabudowanych zabudową mieszkaniową. Teren leśny działki nr 939/103 nie posiada bezpośredniego połączenia z innymi gruntami 
leśnymi, a przy areale wynoszącym 0,1693 ha, z których w poprzednim planie część o powierzchni wynoszącej 0,0121 uzyskała już 
zgodę na zmianę przeznaczenia gruntu leśnego na cele publiczne (droga publiczna klasy dojazdowej), szkoda dla areału i ciągłości 
terenów leśnych będzie znikoma. 

Racjonalizacja  gospodarowania 
zasobami wód powierzchniowych  
i podziemnych w taki sposób,  
aby uchronić gospodarkę  narodową 
od deficytów wody  i zabezpieczyć 
przed skutkami  powodzi. 

Ustalono obowiązek odprowadzania ścieków komunalnych do  gminnej sieci kanalizacji sanitarnej i ich oczyszczanie  w oczyszczalni 
ścieków. 

 

Ochrona powierzchni ziemi,  
w szczególności gruntów  
użytkowanych rolniczo. 

 W granicach opracowania brak terenów użytkowanych rolniczo. 

Racjonalizacja zaopatrzenia  
ludności oraz sektorów  
gospodarczych w kopaliny  i wodę z 
zasobów  podziemnych oraz 
otoczenia  ich ochroną przed 
ilościową  i jakościową degradacją 

W obszarze objętym Planem brak jest złóż kopalin. 

Spełnienie zobowiązań  
wynikających z Traktatu  
Akcesyjnego i dyrektyw  
unijnych dotyczących limitów  
emisji zanieczyszczeń. 

W planie ustalono: 

 zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych bądź grupowych ekologicznych systemów grzewczych; 

 dopuszcza się zastosowanie indywidualnych lub grupowych systemów grzewczych opartych o: 
o spalanie paliw w urządzeniach o efektywności energetycznej przekraczającej 80%; 
o systemy grzewcze zasilane energią elektryczną; 
o systemy grzewcze z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, za wyjątkiem energii wiatru oraz otrzymywanej z biomasy, 

biogazu, biogazu rolniczego lub z biopłynów. 

Utrzymanie lub osiągnięcie  
dobrego stanu wszystkich  
wód, w tym zachowanie  
i przywrócenie ciągłości  
ekologicznej cieków 

W planie ustalono: 

 sukcesywną rozbudowę rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej, z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Murowie; 

 do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków bytowych do szczelnych zbiorników 
bezodpływowych, okresowo opróżnianych, z obowiązkiem wywozu do oczyszczalni ścieków, zgodnie art. 5 ustawy z 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

 w przypadku braku możliwości przyłączenia budynku do kanalizacji dopuszcza się oczyszczanie ścieków bytowych w 
przydomowych oczyszczalniach ścieków. 

Dodatkowo plan ustala: 

 Zakaz likwidowania, zasypywania i przekształcania struktur zatrzymujących wodę. 

7.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 
2001 roku Prawo ochrony 

Ustawa określa: 

 zasady ochrony środowiska 
W Art. 72. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska określono, że: 
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środowiska  
 

 warunki korzystania ze środowiska 
obowiązki administracji 
publicznej związane z ochroną 
środowiska 

1. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego zapewnia się warunki utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalną gospodarkę zasobami środowiska, w 
szczególności przez: 

1) ustalanie programów racjonalnego wykorzystania powierzchni ziemi, w tym na terenach eksploatacji złóż kopalin, i racjonalnego 
gospodarowania gruntami: 
W projekcie planu w pełni wykorzystano potencjał terenu położonego przeznaczając pod zabudowę jedynie obszary będące tzw. 
lukami budowlanymi lub niewielkie tereny pozostające w bezpośrednim sąsiedztwie terenów już zainwestowanych.  

2) uwzględnianie obszarów występowania złóż kopalin oraz obecnych i przyszłych potrzeb eksploatacji tych złóż: 
W granicach opracowania brak udokumentowanych złóż surowców naturalnych, terenów i obszarów górniczych. 

3) zapewnianie kompleksowego rozwiązania problemów zabudowy miast i wsi, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej, 
odprowadzania ścieków, gospodarki odpadami, systemów transportowych i komunikacji publicznej oraz urządzania i kształtowania 
terenów zieleni: 
W projekcie planu założono wypełnianie luk budowlanych w terenach już zainwestowanych. Cała zabudowa ma być podłączona do 
zbiorczych sieci infrastruktury technicznej lub mieć zapewnione inne sposoby wyposażenia w infrastrukturę techniczną przy 
zastosowaniu rozwiązań proekologicznych. W projekcie planu chroni się również wartościowe tereny zieleni przed ewentualną 
ekspansją zabudowy na te tereny. 

4) […]; 

5) zapewnianie ochrony walorów krajobrazowych środowiska i warunków klimatycznych: 
W projekcie planu zastosowano zapisy mające na celu ochronę istniejących walorów środowiska kulturowego i krajobrazu 
kulturowego. Wprowadzono również ustalenia służące ochronie i kształtowaniu ładu przestrzennego. Kształtowanie warunków 
klimatycznych, przy obecnym zagospodarowaniu terenu jest praktycznie niemożliwe. 

5a) uwzględnianie potrzeb w zakresie zapobiegania ruchom masowym ziemi i ich skutkom: 
Na analizowanym obszarze nie występują obszary naturalnych zagrożeń geologicznych ani zagrożone osuwaniem się mas ziemnych. 

6) uwzględnianie innych potrzeb w zakresie ochrony powietrza, wód, gleby, ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i polami 
elektromagnetycznymi. 
Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem w projekcie planu odnosi się do ustalenia właściwej gospodarki cieplnej, która jest tu 
głównym źródłem zanieczyszczeń określanych mianem „niskiej emisji”. W tym zakresie ustalono: 

 zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych bądź grupowych ekologicznych systemów grzewczych; 

 dopuszcza się zastosowanie indywidualnych lub grupowych systemów grzewczych opartych o: 
o spalanie paliw w urządzeniach o efektywności energetycznej przekraczającej 80%; 
o systemy grzewcze zasilane energią elektryczną; 
o systemy grzewcze z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, za wyjątkiem energii wiatru oraz otrzymywanej z biomasy, 

biogazu, biogazu rolniczego lub z biopłynów. 
Ograniczenia emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych byłoby możliwe wyłącznie poprzez ograniczenie ruchu samochodowego, co nie 
leży w zakresie ustaleń planu.  
Ochrona wód, gleby i ziemi w planie została zapewniona nakazem odbioru ścieków przez gminną sieć kanalizacyjną i odprowadzanie 
ścieków do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Murowie. Z drugiej strony do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej 
dopuszczono odprowadzanie ścieków bytowych do szczelnych zbiorników bezodpływowych okresowo opróżnianych, z obowiązkiem 
wywozu do oczyszczalni ścieków. W przypadku braku możliwości przyłączenia budynku do kanalizacji dopuszczono oczyszczanie 
ścieków bytowych w przydomowych oczyszczalniach ścieków. 

Ochrona przed hałasem w planie została zapewniona poprzez nakaz utrzymania poziomów hałasu w środowisku dopuszczonych 
przepisami odrębnymi: 

 tereny oznaczone symbolem od 01MN do 04MN należy traktować jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
W obszarze planu nie wykazano występowania wibracji i nie zastosowano żadnych rozwiązań w tym zakresie. Odnośnie ochrony 
przed promieniowaniem elektromagnetycznym wskazano lokalizowania sieci uzbrojenia w obrębie linii rozgraniczających dróg lub 
pomiędzy nieprzekraczalnymi linami zabudowy a liniami rozgraniczającymi drogi 

2. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego, przy przeznaczaniu terenów na poszczególne cele oraz przy określaniu zadań związanych z ich zagospodarowaniem 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Administracja_publiczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Administracja_publiczna
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w strukturze wykorzystania terenu, ustala się proporcje pozwalające na zachowanie lub przywrócenie na nich równowagi 
przyrodniczej i prawidłowych warunków życia. 

Plan zachowuje w znacznej mierze tereny otwarte oraz ogranicza ilość terenów przeznaczonych do zabudowy w stosunku do 
obowiązującej zmiany studium i poprzednich planów. Plan ustala minimalne wskaźniki powierzchni biologicznie czynnych na terenach 
przewidzianych do zabudowy w wysokości 35%.  

3. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego określa się także sposób zagospodarowania obszarów zdegradowanych w wyniku działalności człowieka, klęsk 
żywiołowych oraz ruchów masowych ziemi. 
Obszary zdegradowane w obszarze planu nie występują. 

8.  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 
2004 roku o ochronie 
przyrody. 
 

Ustawa ma zastosowanie w zakresie 
ochrony wartości przyrodniczych, 
historycznych i kulturowych oraz 
walorów krajobrazowych obszaru 
Stobrawskiego Parku 
Krajobrazowego 

W związku z położeniem obszaru objętego planem w granicach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, w MPZP wsi Stare Budkowice 
ustalono: 

 Cały obszar objęty planem zawiera się w granicach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego ustanowionego rozporządzeniem 
Wojewody Opolskiego nr 0151/P/19/06 z dnia 8 maja 2006r., w związku z czym podlega ustaleniom tego rozporządzenia oraz 
rozporządzenia Wojewody Opolskiego nr 0151/P/8/07 z dnia 19 stycznia 2007r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla 
Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. 

 Zakaz likwidowania, zasypywania i przekształcania struktur zatrzymujących wodę. 

 Zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony 
przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego albo budowy, odbudowy, utrzymania, 
remontów lub naprawy urządzeń wodnych. 

Dodatkowo: 

 W zakresie określenia dopuszczalnego poziomu hałasu, o którym mowa w art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska ustala się, iż tereny oznaczone symbolem od 01MN do 04MN należy traktować jako tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 W zakresie postępowania z odpadami ustala się: 
o zakaz lokalizowania składowisk oraz działalności z zakresu zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania wszelkich odpadów; 
o zakaz wykorzystywania odpadów do zmian ukształtowania terenu. 
o ustala się nakaz realizacji miejsc do gromadzenia odpadów stałych jako zabezpieczonych przed infiltracją wód opadowych; 

 Na obszarze objętym planem ustala się zakaz chowu i hodowli zwierząt gospodarskich w ilości powyżej 4 DJP.  

9.  Ustawa z dnia 18 lipca 2001 
roku Prawo wodne 

Ochrona wód powierzchniowych i 
podziemnych oraz ochrona 
przeciwpowodziowa 

Ustawa ma zastosowanie w obszarze planu w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami.  

W planie ustalono: 

 sukcesywną rozbudowę rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej, z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Murowie; 

 do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków bytowych do szczelnych zbiorników 
bezodpływowych, okresowo opróżnianych, z obowiązkiem wywozu do oczyszczalni ścieków, zgodnie art. 5 ustawy z 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

 w przypadku braku możliwości przyłączenia budynku do kanalizacji dopuszcza się oczyszczanie ścieków bytowych w 
przydomowych oczyszczalniach ścieków. 

10.  Ustawa z dnia 14 grudnia 
2012 roku O odpadach  

Reguluje kwestie związane z 
właściwą gospodarka odpadami 

W projekcie planu ustalono: 

  zakaz lokalizowania składowisk oraz działalności z zakresu zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania wszelkich odpadów; 

 zakaz wykorzystywania odpadów do zmian ukształtowania terenu. 

 nakaz realizacji miejsc do gromadzenia odpadów stałych jako zabezpieczonych przed infiltracją wód opadowych; 

Zagadnienia związane z gospodarką odpadami są w wystarczający sposób uregulowane odrębnymi uchwałami Rady Gminy, nie 
zachodzi potrzeba dublowania tych przepisów. 

11.  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 
roku Prawo geologiczne i 
górnicze.  

Regulują kwestie z zakresu 
poszukiwania i wydobywania złóż 
surowców naturalnych 

Ustawa nie ma zastosowania w przypadku omawianego obszaru ze względu na brak udokumentowanych złóż surowców naturalnych, 
terenów i obszarów górniczych w granicach opracowania planu. 
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2. CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA OBSZARU 

 

2.1. Położenie fizyczno-geograficzne 

Według podziału na jednostki fizyczno-geograficzne J. Kondrackiego (1998), obszar Gminy Murów znajduje się w 
obrębie jednej podprowincji:  
podprowincja    Niziny Środkowopolskie (318),  

makroregion     Nizina Śląska (318.5), 

mezoregion     Równina Opolska (318.57) 

 

2.2. Budowa geologiczna i rzeźba terenu 

Ukształtowanie się budowy geologicznej utworów powierzchniowych analizowanego obszaru nastąpiło w większości w 
holocenie. Na formy podkenozoiczne składają się utwory geologiczne triasu i kredy. Trias reprezentowany jest przez 
kajper, występujący miejscami z retykiem. W litologii analizowanego obszaru wyróżnić można przede wszystkim piaski 
eoliczne.  
Rzeźba terenu na obszarze opracowania i w jego najbliższym sąsiedztwie wykazuje niewielkie zróżnicowanie, 
zarówno pod względem struktury przestrzennej i bogactwa form morfologicznych, jak i deniwelacji terenu. 
Powierzchnia terenu jest generalnie słabo urozmaicona. Spadki terenu w większości mieszczą się w przedziale 0 - 3%. 
Rzeźba terenu jest w większości niskofalista. Elementami wyróżniającymi się wśród równinnego krajobrazu wsi 
Budkowice Stare są elementy naturalne – obniżenia płaskodennych dolin cieków wodnych (Budkowiczanki i jej 
dopływów) wypełnione systemami teras holoceńskich i plejstoceńskich, a także zespoły wydm, gdzie deniwelacje 
terenów dochodzą do 20 m, a spadki do 10 - 15 %. oraz antropogeniczne – wały ziemne nasypów dróg. Obszar 
opracowania ma typowo nizinny charakter. 
 
 
2.3. Wody powierzchniowe i podziemne 

 
Wody powierzchniowe 
Analizowany obszar leży w całości w dorzeczu rzeki Odry i odwadniany jest przez rzekę Budkowiczankę lewostronny 
dopływ rzeki Stobrawy, która jest prawostronnym dopływem Odry.  
 
Wody podziemne 

Wody podziemne na obszarze gminy reprezentowane są przez wody przypowierzchniowe, gruntowe i wody wgłębne. 
Poziom wód gruntowych, czwartorzędowych na obszarze gminy wykazuje lokalne zróżnicowanie, dostosowane do 
rzeźby terenu i budowy geologicznej. 
Na obszarze opracowania oraz w jego otoczeniu wody podziemne o większym znaczeniu występują w utworach 
czwartorzędowych, trzeciorzędowych, a utwory triasowe uważane są na tym obszarze za bezwodne. Powszechnym 
poziomem wodonośnym na obszarze gminy Murów jest czwartorzęd, formacje starsze - za wyjątkiem trzeciorzędu - 
nie posiadają wykształconych zbiorników wodnych, a wody tego poziomu są bardzo słabo rozpoznane. Poziom 
czwartorzędowy wykształcony jest w średnio i drobnoziarnistych piaskach oraz żwirach plejstoceńskich zlodowacenia 
środkowopolskiego, cechujących się znaczną przepuszczalnością i podatnością na przenikanie zanieczyszczeń z 
powierzchni ziemi. Udokumentowane i rozpoznane na terenie gminy zasoby geologiczne wód podziemnych wynoszą 
w kat. "B" - 12 576 m3/dobę i gwarantują zaspokojenie perspektywicznych potrzeb gminy. 
Budowa geologiczna terenu z dużym udziałem gruntów o dużej przepuszczalności stwarza zagrożenie degradacji 
jakościowej wód.  
 

2.4. Warunki glebowe 

Stare Budkowice znajdują się w obrębie opolskiego regionu glebowo-rolniczego. Budowa geologiczna terenu 
powoduje, że na obszarze gminy dominują gleby piaskowe (87,5%), gliniaste (11,2%) oraz organiczne (ok1,3%) 
użytków rolnych ogółem. Gleby pozostają w ścisłym związku z budową geologiczną danego terenu, a szczególnie z 
jego geologią powierzchniową. Większość gleb omawianego obszaru wytworzyła się z piasków akumulacji wodno - 
lodowcowej z okresu czwartorzędu. Doliny rzeczne wypełniają gliny i piaski pochodzenia aluwialnego, z których 
najmłodsze osadzone są wzdłuż koryta rzeki, piaski wydmowe a także gleby bagienne. 
Z wymienionych wyżej utworów wytworzyło się kilka typów gleb, w tym gleby brunatne, pseudobielice, oraz czarne 
ziemie , mady i gleby bagienne. 
Pod względem bonitacyjnym dominują tu gleby słabe i najsłabsze – V klasa i klasa VI.  
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2.5. Klimat 

Analizowany obszar znajduje się w regionie nadodrzańskim, który posiada jeden z cieplejszych klimatów w Polsce. 
Charakteryzuje się on wszystkimi cechami typowymi dla przejściowej, oceaniczno-kontynentalnej odmiany klimatu 
umiarkowanego. Łagodność klimatu przejawia się tu niskimi amplitudami temperatur, niezbyt dużą liczbą opadów, 
szybko następującymi termicznymi porami roku w I półroczu i późno następującymi w II półroczu, długim sezonem 
wegetacyjnym. Zimy są bardzo łagodne i krótkie, lata długie i ciepłe. Ciepłe powietrze z południa i ciepłe i wilgotne 
powietrze atlantyckie powodują stabilizację warunków termicznych przejawiającą się niską amplitudą temperatur. 

 średnia temperatura roczna - 8,0°C 

 średnia temperatura stycznia - 1,0°C 

 średnia temperatura kwietnia - 8°C 

 średnia temperatura lipca - 17,5°C 

 średnia temperatura października - 8,5°C 

 usłonecznienie - 1500 h 

 udział usłonecznienia faktycznego do astronomicznie możliwego - 32% 

 usłonecznienie w półroczu ciepłym - 1050 h 

 usłonecznienie w półroczu zimnym - 450 h 

 roczne sumy promieniowania całkowitego - 3600 - 3650 MJ/m2  

 stosunek promieniowania faktycznego do dochodzącego do atmosfery - 41% 

 promieniowanie w półroczu ciepłym - 2800-2900 MJ/m2 

 promieniowanie w półroczu chłodnym - do 825 MJ/m2 

 średnia długość okresu bezprzymrozkowego - 170 dni 

 opady atmosferyczne - 650 cm 

 maksymalne dobowe sumy opadów z p = 1% - 120mm  

 liczba dni z pokrywą śnieżną - 50 dni  

 maksymalna grubość pokrywy śnieżnej - 50cm 

2.6. Przyroda ożywiona 

 
Regionalizacja geobotaniczna Polski Jan Marek MATUSZKIEWICZ,   źródło www.igipz.pan.pl 
 

Stare Budkowice wg podziału geobotanicznego Polski Matuszkiewicza leży w granicach Podprowincji  
Środkowoeuropejskiej Właściwej 
B – Dział Brandenbursko-Wielkopolski 
B.5. – Kraina Dolnośląska 
B.5.3. – Okręg Borów Stobrawskich, Turawskich i Niemodlińskich 
B.5.3.d – Podokręg Jełowski  

http://www.igipz.pan.pl/


 

 

12 

 

 
Analizowany obszar  powinny, w zależności od warunków glebowych, porastać różnego rodzaju zbiorowiska leśne. 

 
Jan Marek Matuszkiewicz Potencjalna roślinność naturalna Polski IGiPZ PAN, Warszawa, 2008, źródło www.igipz.pan.pl 

 
Obszary objęte zmianą planu stanowią: 
obszar nr 1 - niewielki powierzchniowo teren leśny (0,1572 ha) bór mieszany świeży – powstały na utworach 

piaszczystych, różni się od siedlisk borów obecnością w drzewostanie gatunków liściastych (dębu i buka), w runie 
spotyka się także więcej roślin zielnych (siódmaczek, konwlijka, konwalia) oraz paproci. 
Analizowany obszar porośnięty w większości dębami bezszypułkowymi, miejscowo sosną, brzozą i jaworem, w bardzo 
ubogim pod względem florystycznym runie dominuje trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigejos, nie wykształciło się tu 
żadne zbiorowisko roślinne, jedyną wartością jest tu kilka starszych dębów rosnących na obrzeżach terenu, 
 
obszar nr 2 - tereny porolne i łąki o powierzchni ok. 1,0622 ha, gdzie stwierdzono jedynie bardzo pospolite kadłubowe, 

ubogie w gatunki łąki z klasy Molinio-Arrhenatheretea, na najbardziej wilgotnym terenie przy rowie występuje również 
zespół turzycy błotnej Caricetum acutiformis, występujący pospolicie w różnych typach siedlisk wilgotnych i mokrych 
oraz szuwar mozgowy Phalaridetum arundinaceae, są to zbiorowiska pospolite, które nie przedstawiają znaczącej 
wartości przyrodniczej. 
W granicach opracowania nie występują siedliska przyrodnicze podlegające w Polsce ochronie prawnej na mocy 
prawa europejskiego jak również nie stwierdzono występowania siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I 
Dyrektywy Rady EWG nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. (Dyrektywy Habitatowej). 
W granicach opracowania nie stwierdzono występowania gatunków roślin prawnie chronionych oraz grzybów ściśle 
chronionych prawem polskim w tym wymienionych w załączniku II Dyrektywy Rady EWG nr 92/43/EWG z dnia 21 
maja 1992 r. 
Pod względem faunistycznym obszar opracowania oraz jego najbliższe sąsiedztwo nie stanowią terenów o 
znaczących wartościach przyrodniczych. Występują tutaj gatunki pospolite – gatunki związane głównie z siedliskami 
ludzkimi i gruntami ornymi, charakteryzujące się umiejętnością dostosowania do silnie przekształconych ekosystemów 
i często szeroką tolerancją ekologiczną na różne czynniki środowiska. 

2.7. Walory krajobrazowe i wartości kulturowe 

Obszar wsi Stare Budkowice w większości stanowi przykład krajobrazu kulturowego, ukształtowanego przez 
człowieka. Krajobraz całej gminy jest stosunkowo jednorodny pod względem wartości krajobrazu. Najbardziej 
przekształcone zostały tereny zwartej zabudowy w centrum wsi Stare Budkowice. Pozostała część wykazuje dużą 
harmonię krajobrazu. Wyróżniające się walory krajobrazowe zasługujące na uwagę i ochronę występują właściwie na 
terenie całej gminy, co było podstawą do powołania w jej granicach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Nawet 
silnie zabudowane tereny Starych Budkowic zachowały specyficzny wiejski charakter. 
 
W granicach opracowania brak: obiektów wpisanych do rejestru zabytków, obiektów ujętych w gminnej ewidencją 
zabytków, stref ochrony konserwatorskiej. 
Na części działki 939/103 zlokalizowana jest strefa obserwacji archeologicznej dla ochrony stanowiska 
archeologicznego. 

2.8. Jakość powietrza  

Obszar opracowania, ze względu na dominujące kierunki wiatrów, leży w obszarze oddziaływania aglomeracji 
opolskiej. Pochodzi stamtąd duża cześć zanieczyszczeń pyłowych i gazowych stanowiących tło zanieczyszczeń na 
tym terenie. Największymi źródłami emisji w Opolu oraz w powiecie opolskim mogącymi oddziaływać na teren 
opracowania są: Elektrownia Opole w Brzeziu, ZD CONTINENTAL w Opolu, Cementownia Odra w Opolu, i ZEC w 
Opolu. 
Głównym i uciążliwym źródłem zanieczyszczeń powietrza na terenie Starych Budkowic jest emisja substancji 
toksycznych pochodzących z procesów spalania paliw dla pokrycia potrzeb grzewczych stanowiąca źródło niskiej 
emisji. Podstawowym nośnikiem energii cieplnej dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej, nie podłączonej do 
systemów ciepłowniczych jest paliwo stałe, przede wszystkim węgiel kamienny i koks, przy czym część mieszkańców 
ze względów ekonomicznych korzysta z niskiej jakości asortymentów węgla, w tym mułów węglowych. 
Według danych WIOŚ w Opolu (Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2013) gmina Murów znajduje się w 
obszarze, na którym odnotowano przekroczenia dopuszczalnych/docelowych poziomów substancji w powietrzu. 
Problem z dotrzymaniem standardów jakości powietrza dla kryterium ochrony zdrowia wystąpił w przypadku: pyłu 
zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu oraz benzenu i pyłu zawieszonego PM2,5. Strefom, w których odnotowano 
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przekroczenia dopuszczalnych oraz docelowych poziomów substancji w powietrzu, przyznano klasę C – 
wymagającą opracowania programu ochrony powietrza, mającego na celu zmniejszenie poziomu stężeń substancji 
zanieczyszczających powietrze.  
 
Tabela nr 1. Ocena jakości powietrza przeprowadzona w 2013r. (WIOŚ Opole, 2014r.) 
 

Lp.  
 

Nazwa 
strefy 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy 

  SO2
1

 NO2
1 CO1 C6H6

1 O3
2 PM101 Pb1 As2 Cd2 Ni2 BaP2 PM2,51 PM2,52 

1. Miasto 
Opole 

             

2. Strefa 
opolska 

             

1 Wg. poziomu dopuszczalnego   2 Wg. Poziomu docelowego   3 Wg. celu długoterminowego 

 
2.9. Hałas 
W rozumieniu Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej oceny i zarządzania poziomem hałasu w 
środowisku, ten ostatni definiowany jest jako niepożądane lub szkodliwe dźwięki powodowane przez działalność 
człowieka na wolnym powietrzu, w tym hałas emitowany przez środki transportu, ruch drogowy, ruch kolejowy, ruch 
samolotowy. Klimat akustyczny jest tym elementem środowiska, który w sposób bezpośredni oddziałuje na jakość 
życia ludzi i którego efekty są odczuwane bardzo dotkliwie.  
Klimat akustyczny analizowanego obszaru jest kształtowany przede wszystkim przez hałas komunikacyjny 
towarzyszący ruchowi drogowemu. Dominującym źródłem zakłóceń klimatu akustycznego zwłaszcza w porze nocnej 
są pojazdy ciężkie oraz pojazdy osobowe rozwijające nadmierną prędkość. W granicach jak i w bezpośrednim 
sąsiedztwie obszaru opracowania przebiegają tylko drogi gminne. 
Najbliższe drogi krajowe i wojewódzkie zlokalizowane są w sąsiednich gminach: droga nr 45 relacji Opole – Kluczbork 
– Złoczew (gm. Łubniany) i droga nr 454 Opole – Namysłów (gm. Pokój, Dobrzeń Wlk., Popielów), co znacząco 
ogranicza poziom hałasu na terenie gminy. 

2.10. Promieniowanie elektromagnetyczne 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska zawiera podstawowe regulacje prawne dotyczące 
ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi. Zgodnie z art. 121 ustawy, ochrona przed polami 
elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska poprzez: 
 utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach, 
 zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane. 
Zgodnie z art. 123 ustawy Prawo ochrony środowiska, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi okresowe 
badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Ocena poziomów pól elektromagnetycznych w 
środowisku i obserwacja ich zmian, należy do zadań Państwowego Monitoringu Środowiska. 
Najpowszechniej występującymi instalacjami emitującymi pole elektromagnetyczne są linie elektroenergetyczne oraz 
instalacje radiokomunikacyjne, takie jak stacje bazowe telefonii komórkowej oraz stacje radiowe i telewizyjne. W 
granicach opracowania brak linii energetycznych wysokiego napięcia, źródłem promieniowania elektromagnetycznego 
na analizowanym obszarze są linie średniego napięcia 15kV (obszar opracowania nr 2). 

2.11. Obszary chronione i wymagające ochrony 

Obszary Natura 2000 

W granicach opracowania jak również w granicach administracyjnych gminy Murów nie utworzono, jak również nie 
zaproponowano żadnego obszaru NATURA 2000 – w oparciu o Dyrektywę Siedliskową oraz Dyrektywę Ptasią. 

Pomniki przyrody 

W obrębie opracowania nie występują pomniki przyrody. 

Stanowiska dokumentacyjne 

Na terenie objętym planem nie stwierdzono stanowisk dokumentacyjnych. 

Użytki ekologiczne 

W obrębie opracowania nie występują użytki ekologiczne. 

Zespoły Przyrodniczo Krajobrazowe 

W granicach opracowania brak obszarów objętych tą formą ochrony. 

Rezerwaty przyrody  

W granicach opracowania brak obszarów objętych tą formą ochrony. 

Obszary chronionego krajobrazu 

W granicach opracowania planu nie występują obszary chronionego krajobrazu jak również nie wyznacza się nowych 
obszarów ochrony krajobrazu. 

Parki Krajobrazowe 

Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz 
walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. 
Analizowany obszar położony jest w granicach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, który został powołany 
rozporządzeniem Wojewody Opolskiego w 1999 roku na powierzchni 52 636,5 ha. Obejmuje teren dwunastu gmin: 
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Dobrzenia Wielkiego, Dąbrowy, Kluczborka, Lasowic Wielkich, Lewina Brzeskiego, Lubszy, Łubnian, Murowa, 
Pokoju, Popielowa, Świerczowa i Wołczyna. 
Stobrawski Park Krajobrazowy  położony jest w dorzeczu Stobrawy, Budkowiczanki, Bogacicy, Brynicy i Smortawy. 
Dominującym typem zbiorowisk roślinnych na terenie parku są zbiorowiska leśne, z których największą powierzchnię 
zajmują bory sosnowe. Na licznych, sięgających 20m wysokości wydmach występuje suboceaniczny bór świeży, 
natomiast wzdłuż cieków wodnych i na dawnych torfowiskach – niewielkie płaty wilgotnego boru trzęślicowego oraz 
kontynentalnego boru bagiennego. Choć znaczną powierzchnię parku zajmują monokultury sosnowe, trafiają się 
niewielkie fragmenty wiekowych, dochodzących do 200 lat starodrzewi. Lasy liściaste występują głównie w dolinie 
Odry, Stobrawy i Smortawy. Są to przede wszystkim grądy o charakterze przejściowym pomiędzy grądem 
środkowoeuropejskim a subkontynentalnym, a także łęgi: jesionowo – olszowe, jesionowo – wiązowe oraz bardzo 
rzadki i cenny przyrodniczo łęg wierzbowo – topolowy. 
 
Zgodnie z wytycznymi kształtowania krajobrazu i ochrony przyrody wskazanymi do uwzględnienia w dokumentach 
planistycznych, określonymi w Planie ochrony dla Stobrawskiego Parku Krajobrazowego powołanym rozporządzeniem 
Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/8/07 z dnia 19 stycznia 1999 roku analizowany obszar położony jest w obrębie 
jednostki przyrodniczo-krajobrazowej D6.  

 
Nr 
jed
no
stk

i 

Rodzaj 
jednostki 

Charakterystyk
a jednostki 

Ustalenia zasad zagospodarowania Ustalenia zmiany MPZP dla wsi 
Stare Budkowice 

Zespół jednostek przyrodniczo-krajobrazowych „D” 
Tereny otwarte powinny zachować swój dotychczasowy charakter. Utrzymywanie zwartej 
zabudowy, rozbudowa jednostek osadniczych w pierwszej kolejności w ramach wypełniania luk. 
Obowiązuje zasada konserwacji, rewaloryzacji i rekonstrukcji obiektów i założeń przestrzennych, 
małej architektury i zieleni, stopniowa likwidacja obiektów, elementów sprzecznych z charakterem 
wsi i dysharmonizujących krajobraz. Nowe budownictwo powinno nawiązywać do lokalnych tradycji 
materiałowych i architektonicznych. Uwzględnienie w planach miejscowych zachowywanie ok.  30 
metrowej przy ekotonach (t.j. od granic lasów, wód, wilgotnych łąk) wolnej od zabudowy. 
Dopuszczalne lokalizowanie obiektów obsługi turystycznej i rekreacyjnej w miejscach 
wyznaczonych w planie miejscowym. Zachowanie i uzupełnienie zadrzewień przydrożnych i 
przyzagrodowych. Realizacja programów rolno-środowiskowych w zakresie ochrony różnorodności 
w zakresie ochrony różnorodności biologicznej i mozaikowatości krajobrazu. Utrzymywanie i 
wzbogacanie heterogenności krajobrazu rolniczego. Ochrona i odtwarzanie śródpolowych oczek 
wodnych, wilgotnych i podmokłych łąk, zadrzewień, zakrzaczeń, miedz i nieużytków. Zakaz upraw 
ekspansywnych gatunków synantropijnych. Odbudowa zróżnicowania wiekowego i piętrowego 
drzewostanów. Przebudowa lub renaturyzacja drzewostanów w kierunku zgodności z siedliskiem  i 
roślinnością potencjalną. Nie wprowadza, a w miarę możliwości eliminować z fitocenoz leśnych 
gatunki obcego pochodzenia geograficznego, szczególnie robinię akacjową, dąb czerwony i 
czeremchę amerykańską. Ograniczenie lokalizacji upraw wierzby energetycznej (w uzgodnieniu z 
uzgodnieniu z Dyrektorem Zespołu Parków Krajobrazowych). Koszenie lub wypas na zarastających 
łąkach. Wprowadzenie różnogatunkowych okrajków na styku ekotonów. 

Zapisy MPZP generalnie zgodne z 
ustaleniami zespołu jednostek 
przyrodniczo-krajobrazowych „D”, 
w szczególności poprzez: 
utrzymywanie zwartej zabudowy 
wsi, rozbudowa jednostek 
osadniczych w pierwszej kolejności 
w ramach wypełniania luk 

D6 Jednostka 
wysokiej 
ochrony, 

kształtowania 
i rewaloryzacji 

Tereny 
zabudowy wsi 
Zagwiździe, 
Budkowice 
Stare i Dębiniec 
oraz 
przysiółka 
Morcinek 
wraz z 
otaczającymi 
użytkami 
rolnymi. 

Dla terenów zabudowanych i użytków rolnych 
obowiązują ustalenia ogólne dla zespołu jednostek 
przyrodniczo - krajobrazowych „D”. Instalowanie 
platform gniazdowych dla bociana białego w miejscach 
konfliktowych. Przeprowadzenie korekty krajobrazu w 
miejscach wymagających przesłonięcia szpecących 
obiektów. Dopuszcza się działalność przemysłową, 
składy i magazyny w Budkowicach Starych. Dopuszcza 
się lokalizowanie nowych obiektów turystyki i rekreacji. 
Zakaz lokalizowania elementów wysokościowych (linie 
energetyczne, słupy, kominy, stacje bazowe telefonii 
komórkowej). Wtórne zabagnienia, wcześniej 
zmeliorowanych, przyrodniczo cennych obszarów w 
dolinach rzecznych. Ograniczenia melioracji 
odwadniających. Ochrona procesów erozyjno – 
akumulacyjnych w dolinach rzecznych (meandry, 
starorzecza, skarpy, głęboczki, łachy). Ochrona zieleni 
łęgowej w dolinach rzecznych. Wypas lub koszenie 
zarastających łąk będących miejscami występowania 
zagrożonych gatunków zwierząt. Tworzenie lokalnych 
korytarzy ekologicznych między izolowanymi płatami 
poprzez zabudowę biologiczną cieków wodnych. 
Ochrona starorzeczy, śródpolnych zadrzewień i oczek 
wodnych. 

Projekt planu zachowuje 
dotychczasowy charakter terenu 
poprzez utrzymywanie zwartej 
zabudowy wsi, rozbudowa 
jednostek osadniczych w pierwszej 
kolejności w ramach wypełniania 
luk  
Dodatkowo plan ustala min. :  
- zakaz likwidowania, zasypywania 
i przekształcania struktur 
zatrzymujących wodę. 
- zakaz likwidowania i niszczenia 
zadrzewień śródpolnych, 
przydrożnych i nadwodnych, jeżeli 
nie wynikają z potrzeby ochrony 
przeciwpowodziowej lub 
zapewnienia bezpieczeństwa 
ruchu drogowego lub wodnego 
albo budowy, odbudowy, 
utrzymania, remontów lub naprawy 
urządzeń wodnych. 

 
Celem ochrony przyrody Parku jest zachowanie i ochrona walorów przyrodniczych, krajobrazowych oraz kulturowych 
w powiązaniu z zaspokojeniem aspiracji społeczności lokalnej do zrównoważonego rozwoju i wzmocnienia rangi 
regionu, w tym w szczególności: 
 zachowanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego, różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz trwałości 

i równowagi procesów przyrodniczych; 
 ochrona najcenniejszych fragmentów przyrody naturalnej, wybitnych walorów krajobrazowych oraz dziedzictwa 

kulturowego; 
 przywracanie walorów naturalnych przekształconym siedliskom, zwłaszcza dolinom rzecznym, torfowiskom, lasom i 

innym składnikom przyrody; 
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 stwarzanie korzystnych warunków do prawidłowego funkcjonowania systemów przyrodniczych, ich trwałości i 
zdolności odtwarzania; 

 harmonizowanie z uwarunkowaniami przyrodniczymi dotychczasowych form użytkowania terenu i działalności 
społeczno - gospodarczej; 

 dążenie do sukcesywnej poprawy stanu wszystkich komponentów środowiska, dzięki podejmowanym działaniom 
 infrastrukturalnym; 
 zwiększanie świadomości ekologicznej lokalnych społeczności w zakresie konieczności zachowania całego 

bogactwa przyrodniczego jako dziedzictwa i dobra wspólnego; 
 uwzględnienie w rozwoju społeczno - gospodarczym uwarunkowań wynikających z potrzeb ochrony i kształtowania 

środowiska przyrodniczego, zasobów kulturowych i cech krajobrazu. 
Plan ochrony Parku wprowadza ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego 
województwa dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zewnętrznych. 
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W poniższej tabeli przedstawiono analizę zgodności ustaleń zmiany MPZP dla wsi Stare Budkowice z ustaleniami planu ochrony Parku.  
Ustalenia planu ochrony Parku do studiów uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania 

przestrzennego województwa dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń 
zewnętrznych 

Ustalenia zmiany MPZP dla wsi Stare Budkowice 

w zakresie gospodarki wodno - ściekowej: 
 

 zaopatrzenie w wodę istniejących i nowo projektowanych obiektów z sieci 
wodociągowych, 

 ochrona ujęć wód podziemnych przed zanieczyszczeniami, 

 modernizacja istniejących sieci kanalizacyjnych i ujęć wody zgodnie z 
potrzebami, w celu zachowania norm wyznaczonych przez prawo, 

 dążenie do rozwijania zbiorczych systemów zagospodarowania ścieków 
(budowa kanalizacji we wszystkich skoncentrowanych zespołach 
urbanistycznych), z dopuszczeniem indywidualnych rozwiązań (szczelne 
szamba, oczyszczalnie zagrodowe) w wypadkach uzasadnionych położeniem 
nieruchomości z dala od istniejącej, bądź projektowanej kanalizacji zbiorczej, 

 w przypadkach uzasadnionych warunkami lokalnymi – preferencja dla 
makrofitycznych systemów oczyszczania ścieków; 

Plan reguluje gospodarkę wodno-ściekową poprzez zapisy: 

W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 

 zaopatrzenie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z sieci wodociągowej z dopuszczeniem ujęć 
indywidualnych w przypadku braku możliwości wykonania przyłącza do sieci; 

W zakresie odprowadzania ścieków ustala się: 

 sukcesywną rozbudowę rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej, z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Murowie; 

 do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków bytowych do szczelnych zbiorników 
bezodpływowych, okresowo opróżnianych, z obowiązkiem wywozu do oczyszczalni ścieków, zgodnie art. 5 ustawy z 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

 w przypadku braku możliwości przyłączenia budynku do kanalizacji dopuszcza się oczyszczanie ścieków bytowych w 
przydomowych oczyszczalniach ścieków. 

Plan miejscowy poprzez znaczące ograniczenie możliwości rozpraszania zabudowy oraz rozszerzania terenów zabudowy, 
prowadzi do dalszej koncentracji zabudowy, w konsekwencji znacząco przyczynia się do ekonomicznej opłacalności i 
zasadności realizacji systemów zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków, tym samym zapewniając szybszą i 
efektywniejszą ich realizację. 

Istotnym dla możliwości regulacji tych kwestii w MPZP jest, że zgodnie z przyjętym orzecznictwem sądów w tym Sądu 
Najwyższego, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jako akt prawa miejscowego podlegający zasadom techniki 
prawodawczej, nie może regulować zagadnień określonych w przepisach wyższej rangi odmiennie od tych przepisów, nie 
może również ich powielać gdyż Rada Gminy nie posiada upoważnienia do takiej regulacji. 

W związku z tak ugruntowanym podejściem prawodawstwa regulacje planu dotyczące jakichkolwiek ograniczeń, skądinąd 
niezmiernie istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska i planowania przestrzennego, w świetle liberalnych, w tym 
zakresie, przepisów ustaw: prawo wodne, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy prawo budowlane 
interpretowane jest jako istotne naruszenie prawa w zakresie hierarchii i właściwości stanowienia prawa. (ustawy te 
wprowadzają regulacje, ale nie dopuszczają stosowania ograniczeń w aktach rangi prawa miejscowego). 

(*) 
 

w zakresie kształtowania bilansu wodnego: 
 

 zwiększenie retencji zlewni oraz renaturyzacja układów hydrologicznych, 

 zachowanie wszystkich istniejących antropogenicznych struktur zatrzymujących 
wodę tj. podpiętrzeń, młynówek oraz zbiorników wodnych, 

 zwiększenie retencji naturalnej, odbudowę naturalnej retencji gruntowo - 
glebowej poprzez: 

 zachowanie i ochronę obszarów wodno - błotnych, 

 ochronę lub odtworzenie prawidłowych stosunków wodnych na obszarach 
o glebach organicznych, 

 wtórne zabagnienia niektórych odcinków zmeliorowanych dolin rzecznych 
nieużytkowanych rolniczo, 

 w miarę możliwości pozostawianie starorzeczy, oczek wodnych, 
zadrzewień i wysokiej roślinności podczas koniecznych prac 

Plan wprowadza zakaz: 

 likwidowania, zasypywania i przekształcania struktur zatrzymujących wodę. 
Narzędziami dostępnymi dla MPZP, w zakresie określonym obok, jest dążenie do zagęszczenia zabudowy na terenach już 
zabudowanych, między innymi poprzez ograniczenie zmian przeznaczenia terenów zieleni na inne cele, ustalenie wysokich 
wskaźników w zakresie powierzchni biologicznie czynnych oraz ochrona terenów wartościowych przyrodniczo takich jak stawy, 
cieki, łąki czy zadrzewienia, zlokalizowane wśród terenów zabudowy. Wydaje się, iż niniejszy plan idzie właśnie w takim 
kierunku, co jednoznacznie wskazuje na poprawność przyjętej ogólnej koncepcji w świetle potrzeb ochrony bilansu wodnego. 

(*) 
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regulacyjnych lub melioracyjnych, 

 doprowadzenie wód rzek do klasy czystości odpowiadającej ich 
naturalnym cechom; 

w zakresie prowadzenia racjonalnej gospodarki rolnej i rybackiej: 
 

 ochrona gruntów rolnych o najwyższych klasach bonitacyjnych przed zmianą 
sposobu użytkowania, 

 utrzymanie i rozbudowa mozaikowatości w strukturze użytkowania terenu, 

 utrzymanie istniejących miedz, oczek wodnych, zadrzewień i zakrzaczeń 
śródpolnych oraz w miarę możliwości wzbogacanie krajobrazu rolniczego o te 
elementy, 

 utrzymywanie ekosystemów łąkowych w dolinach rzecznych, 

 zwiększenie powierzchni łąk kośnych i pastwisk kosztem gruntów ornych, w 
szczególności w dolinie Odry i Stobrawy, 

 ograniczenie możliwości lokalizowania obiektów kubaturowych niezwiązanych z 
produkcją rolniczą, za wyjątkiem infrastruktury technicznej, 

 rozwój bazy przetwórczej i przechowalnictwa, 

 rozwój agroturystyki z wykorzystaniem infrastruktury turystycznej i edukacyjnej 
Parku, 

 przestrzeganie zasad określonych w „Zwykłej Dobrej Praktyce Rolniczej”, 

 stosowanie racjonalnego poziomu nawożenia oraz stosowania chemicznych 
środków ochrony roślin, 

 preferowanie ochrony roślin metodami biologicznymi, 

 propagowanie rolnictwa ekologicznego realizowanego metodami 
biodynamicznymi, dostosowanego do lokalnych warunków glebowych, wodnych 
i klimatycznych, 

 wdrażanie programów rolno - środowiskowych, 

 rozwój upraw roślin leczniczych i miododajnych, 

 preferowanie hodowli bydła opartej o naturalny wypas metodą pastwiskową, 

 rozwój pszczelarstwa, 

 ograniczanie zanieczyszczeń wód substancjami pochodzenia rolniczego, w tym 
ściekami gospodarczymi, 

 ochrona lokalnych starych odmian drzew i krzewów owocowych, 

 ochrona zieleni wiejskiej oraz kształtowanie zróżnicowanego krajobrazu 
rolniczego przez ochronę istniejących oraz formowanie nowych zadrzewień 
śródpolnych, 

 rozwój programu dolesień na glebach o najsłabszych walorach użytkowych 
zgodnie z granicą polno - leśną; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizacja celów określonych obok, w ustaleniach planu jest widoczna w szczególności poprzez ograniczenie rozpraszania 
zabudowy poprzez wypełnianie tzw. luk budowlanych. 
 
Pewne kwestie regulują również zapisy planu choć możliwości ich egzekwowania są ograniczone: 

 na obszarze objętym planem ustala się zakaz chowu i hodowli zwierząt gospodarskich w ilości powyżej 4 DJP.  
 

 
(*) 
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w zakresie prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej: 
 

 gospodarowanie w sposób zapewniający przyrost zasobów, wzbogacanie 
różnorodnych funkcji obszarów leśnych, 

 zwiększanie różnorodności biologicznej z jednoczesnym rozwijaniem 
wodochronnych, klimatotwórczych i środowiskotwórczych funkcji lasów, 

 zachowanie istniejących form ochrony przyrody i stosowanie ustaleń zawartych 
w ich planach ochrony (rezerwaty leśne), 

 zachowanie i ochrona siedlisk i stanowisk roślin prawnie chronionych, 

 zachowanie łąk śródleśnych i nieużytków (bagien, torfowisk, oczek wodnych), 

 zachowanie w dolinach rzek lasów łęgowych, olsów i innych naturalnych 
formacji przyrodniczych, 

 przebudowa drzewostanów niezgodnych z siedliskiem i roślinnością 
potencjalną, 

 preferowanie odnowień naturalnych z dosadzaniem drzew zgodnych z 
siedliskiem i roślinnością potencjalną, 

 zalecenie nadania priorytetu w zwalczaniu szkodników metodom 
profilaktycznym, biologicznym i mechanicznym z ograniczeniem stosowania 
metod chemicznych, 

 wykorzystanie lasów dla celów rekreacyjno – krajoznawczych i edukacyjnych 
powinno odbywać się w oparciu o wyznaczone szlaki turystyczne oraz istniejące 
i nowe ścieżki przyrodnicze, wzbogacone w elementy racjonalnej infrastruktury 
turystycznej, 

 ochrona miejsc kulturowych w lasach poprzez zachowanie pozostałości 
dawnych osad, cmentarzy, mogił, miejsc pamięci, kapliczek, itp.; 

Projekt planu dla wsi Stare Budkowice dopuszcza przeznaczenie terenów leśnych na cele nieleśne (o ile zgody udzieli Minister 
Środowiska), w ilości 0,1572ha, na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
 
Plan miejscowy jako taki nie reguluje kwestii sposobów zagospodarowania terenów stanowiących użytki leśne, gdyż nie leży to 
w kompetencjach Rady Gminy, poza przypadkami w których występuje się o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych 
na cele nieleśne. Sposób zagospodarowania lasu regulowany jest w przepisach rangi ustawowej tj. ustawy o lasach oraz 
ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych i w zakresie określonym tymi przepisami należy do zarządcy. 
 

 
(*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

w zakresie rozwoju zalesień, zadrzewień i terenów zieleni: 
 

 dolesianie na najsłabszych glebach zgodnie z granicą polno - leśną oraz w 
obszarach źródliskowych rzek i cieków, 

 wzrost lesistości szczególnie na terenach intensywnie użytkowanych rolniczo 
(dolina Odry, Nysy Kłodzkiej i Stobrawy), 

 przyjęcie za pożądane kształtowanie obszarów koncentracji zalesień w formie 
pasm terenu łączących istniejące kompleksy leśne, które mogą funkcjonować 
jako korytarze ekologiczne dla fauny, 

 zalecenie pozostawienia 10% przeznaczonej do zalesienia powierzchni do 
spontanicznej sukcesji roślinności, w miarę możliwości zlokalizowane na skraju 
kompleksów leśnych, tak by tworzyły strefę ekotonową między lasem, a 
użytkami rolniczymi, 

 przy wprowadzaniu nowych zalesień - zalecenie formowania, kosztem gruntu 
zalesianego, pełnej strefy ekotonowej lasu z pasem okrajków, 

 w razie braku miejsca na kształtowanie pełnej strefy skraju lasu - dopuszczenie 
kształtowania tzw. uproszczonej strefy skraju lasu, co realizuje się przez 
wprowadzanie na samym skraju drzewostanu przerywanego pasa krzewów o 
składzie gatunkowym zgodnym z siedliskiem; wprowadzane zarośla powinny 
zajmować ok. 50% długości skraju lasu, 

 zalesianie i zadrzewianie gatunkami zgodnymi z siedliskiem i roślinnością 
potencjalną, 

 zachowanie i rozbudowa terenów zielonych w jednostkach osadnicznych, w tym 
w szczególności ochrona i rewaloryzacja parków oraz cmentarzy, 

 zachowanie i rozbudowa zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych oraz zadrzewień 
liniowych, 

 prowadzenie nasadzeń zieleni wysokiej wzdłuż cieków i dróg, 

Projekt planu, ze względu na niewielki obszar opracowania nie wskazuje terenów do zalesienia. Wprowadza natomiast  zakaz 
likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony 
przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego albo budowy, odbudowy, utrzymania, 
remontów lub naprawy urządzeń wodnych. 

 
(*) 
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 dążenie do utrzymywania bez zalesiania: 

 wszystkich gruntów nieleśnych stanowiących użytki ekologiczne, 

 wszystkich gruntów nieleśnych posiadających walory przyrodnicze 
związane z nieleśnym charakterem biocenoz, np.: ciepłolubne murawy, 
łąki bogate florystycznie lub faunistycznie, łąki ze stanowiskami 
chronionych i rzadkich gatunków roślin, łąki i murawy z bogatą fauną 
owadów, biotopy nieleśnych gatunków ptaków, łąki będące regularnymi 
żerowiskami rzadkich gatunków ptaków, tereny będące istotnymi 
biotopami płazów, 

 wilgotnych łąk wewnątrz kompleksów leśnych,  

 terenów o wybitnych walorach widokowych; 

w zakresie zagospodarowania przestrzennego i budownictwa: 
 

 zachowanie połączeń widokowych i kompozycyjnych jednostek osadniczych z 
otaczającym je krajobrazem oraz historycznego rozplanowania miast i wsi, 

 eksponowanie i odtwarzanie zabytkowej panoramy miast i wsi, 

 utrzymanie zasadniczych proporcji wysokościowych ze szczególną ochroną 
istniejących historycznych dominant wysokościowych, 

 zachowanie zabytkowego układu ulic i placów oraz zapewnienie właściwej 
ekspozycji zabytków kubaturowych, 

 kształtowanie nowej zabudowy w ramach strefy dopuszczalnego 
zainwestowania – tworzenie zabudowy zwartej (wypełnianie luk, realizacja 
zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zainwestowanych wzdłuż 
istniejących dróg), 

 ograniczenie możliwości wyznaczania nowych terenów zabudowy na terenach 
otwartych, 

 zakaz lokalizacji budownictwa na dnie dolin rzecznych, na szczytach wzgórz 
oraz w punktach widokowych lub ich bezpośrednim sąsiedztwie, 

 przestrzeganie zasad estetyki i spójności stylistycznej z otoczeniem i 
krajobrazem wszelkich realizowanych i modernizowanych obiektów 
architektoniczno - budowlanych (mieszkaniowych, usługowych, rekreacyjnych i 
in.), 

 preferowanie regionalnych cech architektonicznych w budownictwie, w tym: 

 dwuspadowych, symetrycznych dachów wysokich, 

 możliwości realizacji naczółków i lukarn, 

 krycia dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym o 
odpowiedniej kolorystyce, 

 niskich piwnic, 

 stosowania tradycyjnych miejscowych materiałów budowlanych (cegła 
czerwona, dachówka ceramiczna, drewno), 

 wykończenia elewacji materiałami typowymi dla regionu lub ich imitacjami 
(tynk, cegła), 

 ograniczenia gabarytów projektowanych budynków mieszkalnych 
maksymalnie do 2 kondygnacji; 

 zalecenie opracowania studium architektonicznego dla obszaru Parku, 
określającego katalog postulowanych rozwiązań architektonicznych w 
odniesieniu do podstawowych rodzajów budownictwa (zagrodowe, 
mieszkaniowe, letniskowe, usługowe, mała architektura), 

 W granicach opracowania brak obiektów objętych ochroną jak również obiektów wskazanych do objęcia ochrona. Plan ze 
względu na charakter zabudowy wsi Stare Budkowice wprowadza szczegółowe zapisy co do formy kształtowania nowej 
zabudowy w tym: 

 maksymalna wysokość obiektów budowlanych nie będących budynkami – 12m; 

 stosunek szerokości elewacji frontowej budynku do jego wysokości winien zawierać się od 0,5 do 1; 

 w zakresie kształtowania dachów ustala się: 
o nakaz kształtowania dachu jako dwuspadowego o symetrycznym układzie głównych połaci dachowych lub 

wielospadowego o symetrycznym układzie głównych połaci dachowych, z dopuszczeniem naczółków i 
przyczółków; 

o nachylenie połaci dachowych – od 35° do 45°;  
o nakaz stosowania jednorodnych form dachu w ramach budynku;  
o dopuszcza się lukarny (inne niż „wole oko”) o jednakowym kącie nachylenia, takim samym jak głównych 

połaci z zastrzeżeniem, że dachy lukarn występujących na jednej połaci dachowej nie mogą się łączyć; 
o dla oranżerii i ogrodów zimowych dopuszcza się indywidualną geometrię dachu zharmonizowaną z innymi 

elementami zagospodarowania działki. 

 (*) 

 zalecenie lokalizacji nowych stacji bazowych telefonii komórkowej na obiektach 
już istniejących lub na istniejących budowlach wielkogabarytowych i 
wysokościowych (kominy, zakłady itp.), 

 



 

 

20 

 

 prowadzenie w miarę możliwości sieci infrastrukturalnych w już istniejących 
korytarzach infrastruktury, 

 zalecenie doziemnego kablowania istniejących i projektowanych sieci 
energetycznych oraz linii telekomunikacyjnych; 

Plan ustala:  

 nakaz lokalizowania sieci uzbrojenia w obrębie linii rozgraniczających dróg lub pomiędzy nieprzekraczalnymi linami 
zabudowy a liniami rozgraniczającymi drogi. 

 (*) 
w zakresie rozwoju zagospodarowania turystycznego: 

 

 rozwój turystyki i rekreacji na obszarze całego Parku w sposób uporządkowany i 
skanalizowany, 

 preferencja dla form turystyki jednodniowej lub weekendowej, w ciągu całego 
roku oraz agroturystyki, 

 preferowanie formy turystyki kwalifikowanej: wędrówki piesze, rowerowe, konne, 
narciarskie, 

 tworzenie ścieżek dydaktycznych w terenach cennych pod względem 
dydaktycznym i krajoznawczym, 

 adaptacja i modernizacja istniejącej bazy turystycznej, 

 dopuszczenie realizacji zabudowy pensjonatowej w ramach istniejącej 
zabudowy oraz możliwość realizacji nowych obiektów turystyki pobytowej (w 
szczególności w miejscowościach: Budkowice Stare i Nowe, Dębiniec, Nowa 
Bogacica, Bukowo, Święciny, Okoły, Pokój, Ładza, Krzywa Góra, Zagwiździe, 
Dąbrówka Dolna), 

 rozwój agroturystyki (w szczególności w miejscowościach: Stobrawa, Zbica, 
Dąbrówka Dolna, Przygorzele, Okoły, Morcinek, Kały, Dębiniec, Święciny, 
Radomierowice, Nowa Bogacica), 

 rozwój infrastruktury turystycznej poprzez organizację miejsc odpoczynku z 
wiatami, ławkami oraz rozbudowę systemu informacji turystycznej, utrzymanie 
we właściwym stanie istniejących szlaków turystycznych i ścieżek 
dydaktycznych. 

Plan ze względu na niewielki obszar opracowania i charakter zmiany punktowe nie wprowadza funkcji turystycznych ani 
sportowych jak również związanej z nimi infrastruktury turystycznej.  

 
(*) 
 

 
(*) - Istotnym jest, że większość kierunków działań określonych w kolumnie pierwszej powyższej tabeli może podlegać regulacji w studium oraz być realizowane poprzez inne programy na 
szczeblu Gminy, ale nie może podlegać bezpośrednim regulacjom planu (jako aktu prawa miejscowego), gdyż znacząco wykraczałoby  to poza delegację ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. Plan miejscowy nie służy kreowaniu polityki przestrzennej Gminy, tą rolę pełni studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 
służy natomiast regulacji zakresu praw i obowiązków właścicieli i użytkowników dotyczących planowanej zabudowy i użytkowania terenów realizowanych na etapie postępowania w sprawie 
pozwolenia na budowę lub badania zgodności z planem zamierzeń inwestycyjnych, o których mowa w art. 29, art. 29a i art. 30 ust.1 ustawy Prawo Budowlane. W związku z powyższym 
ustalenia planu wykraczające poza, wymagany przepisami, zakres regulacji planu, egzekwowany na etapie pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia, nie podlega weryfikacji (n ie ma mocy 
prawnej). Wydaje się, że zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustalenia niniejszego planu, wraz z przepisami, kształtują sposób wykonywania 
prawa własności w sposób kompleksowy oraz uwzględniają niezbędny zakres zagadnień mających chronić środowisko i walory przyrody, w szczególności poprzez sposób kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenów zapewniający zrównoważony rozwój. 
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W poniższej tabeli przedstawiono analizę zgodności ustaleń zmiany MPZP dla wsi Stare Budkowice z zakazami ustanowionymi w rozporządzeniu Nr 0151/P/19/06 Wojewody 
Opolskiego z dnia 8 maja 2006r. w sprawie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 33, poz. 1136). 
 

Dla ochrony walorów Parku, określa się  
na jego terenie następujące zakazy: 

Ustalenia zmiany MPZP dla wsi Stare Budkowice 

 realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska; 

Plan nie wskazuje terenów dla lokalizacji żadnych inwestycji mogących, zgodnie z obowiązującym przepisem, „zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko”. 
Co istotne. W związku z sytuacją, iż to rozporządzenie Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/19/06 z dnia 8 maja 2006r. w sprawie Stobrawsk iego 
Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 33, poz. 1136) reguluje tą kwestię w sposób jednoznaczny, plan miejscowy, jako organ niższego 
rzędu, nie może ustanawiać zakazu o tej samej treści, lub w tym przypadku, o treści zaktualizowanej, tożsamej z przepisem wcześniej 
obowiązującym zawartym w rozporządzeniu, gdyż byłby w tym zakresie niezgodny z rozporządzeniem. 
Ponadto, regulacja zawarta w przepisach wyższego rzędu nie może podlegać regulacjom planu, jako aktu prawa miejscowego, gdyż Rada 
Gminy jako organ Uchwałodawczy nie posiada delegacji ustawy do stanowienia prawa w tym zakresie, natomiast taką delegację pos iada 
Wojewoda jako organ powołujący do życia Park Krajobrazowy. Ze względu na obowiązujące zasady legislacyjne oraz zgodnie z ugruntowanym 
orzecznictwem, powielenie zapisów zawartych w aktach prawnych wyższego rzędu tj. ustaw i rozporządzeń, stanowi istotne naruszenie prawa 
w zakresie hierarchii stanowienia prawa i czyni plan wadliwym. 
 

 likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, 
przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby 
ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, 
odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń 
wodnych; 

Projekt planu w §6 ust 3, wprowadza zakaz, na wniosek i za zgodą organu uzgadniającego: 

 likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony 
przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego albo budowy, odbudowy, utrzymania, 
remontów lub naprawy urządzeń wodnych. 

Dodatkowo należy zaznaczyć, że przeznaczenia terenów ustalone w projekcie planu nie stanowią ani nie przesądzają o możliwości likwidacji 
istniejących zadrzewień i zakrzewień, mogących stanowić zadrzewienie w myśl art. 5 pkt 27 ustawy o ochronie przyrody. Na obszarach tych, 
niezależnie od podstawowego przeznaczenia terenów, mogą funkcjonować zadrzewienia stanowiące integralne ich części. Ponadto należy 
przypomnieć, że każdorazowa likwidacja drzew wymaga uzyskania zgody, w myśl przepisów odrębnych, niezależnie od tego czy wycinka ta ma 
być dokonana na terenie objętym formami ochrony przyrody. 
 

 pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, 
oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i 
zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 

Plan nie dopuszcza lokalizowania żadnych przeznaczeń związanych z eksploatacją surowców, co może stanowić przedmiot ustaleń 
planu, natomiast inne działania, nie podlegające regulacjom prawnym oraz egzekucji na podstawie ustalenia planu, nie mogą stanowić, jako 
takie, ustaleń planu. 
W związku z tym, że regulacja zawarta w przepisach wyższego rzędu nie może podlegać regulacjom planu, jako aktu prawa miejscowego, gdyż 
Rada Gminy jako organ uchwałodawczy nie posiada delegacji ustawy do stanowienia prawa w tym zakresie, oraz ze względu na obowiązujące 
zasady legislacyjne i ugruntowane orzecznictwo, powielenie zapisów zawartych w aktach prawnych wyższego rzędu tj. ustaw i rozporządzeń, 
stanowi istotne naruszenie prawa w zakresie hierarchii stanowienia prawa i czyni plan wadliwym. W związku z powyższym w projekcie Planu 
w §6 ust. 1, wskazano jedynie podstawę prawną działań w obrębie terenu objętego planem, poprzez zapis: „Cały obszar objęty planem 
zawiera się w granicach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego ustanowionego rozporządzeniem Wojewody Opolskiego nr 0151/P/19/06 z dnia 
8 maja 2006r., w związku z czym podlega ustaleniom tego rozporządzenia oraz rozporządzenia Wojewody Opolskiego nr 0151/P/8/07 z dnia 19 
stycznia 2007r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Stobrawskiego Parku Krajobrazowego”, a więc i stosowania wymogu zawartego w 
rozporządzeniu. 

 dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te 
nie służą ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce 
rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

Zgodnie z zasadami, o których mowa powyżej plan nie może wprowadzić regulacji tożsamych z wymogiem rozporządzenia Wojewody 
Opolskiego ani też przywoływać tych regulacji. 

W związku z powyższym, w projekcie Planu w §6 ust. 1, wskazano podstawę prawną działań w obrębie terenu objętego planem, 
poprzez zapis: „Cały obszar objęty planem zawiera się w granicach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego ustanowionego rozporządzeniem 
Wojewody Opolskiego nr 0151/P/19/06 z dnia 8 maja 2006r., w związku z czym podlega ustaleniom tego rozporządzenia oraz rozporządzenia 
Wojewody Opolskiego nr 0151/P/8/07 z dnia 19 stycznia 2007r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Stobrawskiego Parku 
Krajobrazowego”, oraz za zgodą organu uzgadniającego, wprowadzono dodatkową regulację w §6 ust. 2 w zakresie struktur 
zatrzymujących wodę o treści: ”zakaz likwidowania, zasypywania i przekształcania struktur zatrzymujących wodę. 

 likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników 
wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno - błotnych; 

 wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych 
gruntów rolnych; 

Zgodnie z zasadami, o których mowa powyżej plan nie może wprowadzić regulacji tożsamych z wymogiem rozporządzenia Wojewody 
Opolskiego ani też przywoływać tych regulacji. 
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Ponadto, wymóg, o którym mowa w rozporządzeniu, nie może stanowić przedmiotu planu, gdyż nie reguluje kwestii działań podlegających 
egzekucji na podstawie planu miejscowego, jednak w projekcie Planu w §6 ust. 1, wskazano podstawę prawną działań w obrębie terenu 
objętego planem, poprzez zapis: „Cały obszar objęty planem zawiera się w granicach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego ustanowionego 
rozporządzeniem Wojewody Opolskiego nr 0151/P/19/06 z dnia 8 maja 2006r., w związku z czym podlega ustaleniom tego rozporządzenia oraz 
rozporządzenia Wojewody Opolskiego nr 0151/P/8/07 z dnia 19 stycznia 2007r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Stobrawskiego 
Parku Krajobrazowego”, a więc i stosowania wymogu zawartego w rozporządzeniu. 
 

 prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą 
bezściółkową; 

Zgodnie z zasadami, o których mowa powyżej plan nie może wprowadzić regulacji tożsamych z wymogiem rozporządzenia Wojewody 
Opolskiego ani też przywoływać tych regulacji. W związku z powyższym wymóg niniejszy, jako wynikający z przepisów wyższego rzędu, nie 
zostaje zawarty w projekcie planu, jednak w projekcie Planu w §6 ust. 1, wskazano podstawę prawną działań w obrębie terenu objętego 
planem, poprzez zapis: „Cały obszar objęty planem zawiera się w granicach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego ustanowionego 
rozporządzeniem Wojewody Opolskiego nr 0151/P/19/06 z dnia 8 maja 2006r., w związku z czym podlega ustaleniom tego rozporządzenia oraz 
rozporządzenia Wojewody Opolskiego nr 0151/P/8/07 z dnia 19 stycznia 2007r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Stobrawskiego 
Parku Krajobrazowego” , a więc i stosowania wymogu zawartego w rozporządzeniu. 
 

 utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników 
ściekowych; 

Zgodnie z zasadami, o których mowa powyżej plan nie może wprowadzić regulacji tożsamych z wymogami rozporządzenia Wojewody 
Opolskiego ani też przywoływać tych regulacji. 

Ponadto, wymogi, o których mowa w rozporządzeniu, nie mogą stanowić przedmiotu planu, gdyż nie regulują kwestii działań podlegających 
egzekucji na podstawie planu miejscowego, jednak w projekcie Planu w §6 ust. 1, wskazano podstawę prawną działań w obrębie terenu 
objętego planem, poprzez zapis: „Cały obszar objęty planem zawiera się w granicach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego ustanowionego 
rozporządzeniem Wojewody Opolskiego nr 0151/P/19/06 z dnia 8 maja 2006r., w związku z czym podlega ustaleniom tego rozporządzenia oraz 
rozporządzenia Wojewody Opolskiego nr 0151/P/8/07 z dnia 19 stycznia 2007r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Stobrawskiego 
Parku Krajobrazowego”, a więc i stosowania wymogu zawartego w rozporządzeniu. 

 

 używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na 
otwartych zbiornikach wodnych. 



Tereny przeznaczone w projekcie planu pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, stanowią naturalną 
kontynuację istniejącego zainwestowania, przewidzianą w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Murów”.  
Studium zostało uchwalone uchwałą Nr XI/70/2015 Rady Gminy Murów z dnia 24 września 2015r. i jako dokument 
podstawowy dla kształtowania polityki przestrzennej gminy jest zgodne w zakresie swoich ustaleń (w tym 
przeznaczenia terenów pod zainwestowanie) z aktami prawnymi dotyczącymi form ochrony przyrody, co zostało 
potwierdzone w toku prowadzonych prac planistycznych m.in. poprzez uzyskanie pozytywnej opinii Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu (pismo WOOŚ.410.64.2015.ER z dnia 06.04.2015 r.), co stanowi o 
dopuszczalności przeznaczenia przedmiotowych terenów pod kontynuację istniejącego zainwestowania wymienionymi 
powyżej funkcjami. Przyjęte dla tych terenów parametry zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym minimalny 
wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej, a także wysokość i forma zabudowy, stanowią o zachowaniu zasad 
kontynuacji charakteru zabudowy z terenów już zainwestowanych, w tym o bezwzględnej zasadzie zachowania 
charakteru zabudowy typowej dla architektury lokalnej, stanowiącej podstawowy walor krajobrazowy tych terenów.  
Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy stwierdza się, iż ustanowione w projekcie planu przeznaczenia terenów 
nie stoją w sprzeczności z przepisami odrębnymi odnoszącymi się do Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, 
w tym z zapisami rozporządzenia Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/19/06 z dnia 8 maja 2006r. w sprawie 
Stobrawskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 33, poz. 1136) oraz Nr 0151/P/8/07 z dnia 19 
stycznia 2007r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. 

3. UWARUNKOWANIA EKOFIZJOGRAFICZNE  

Obszar opracowania ekofizjograficznego charakteryzuje się zróżnicowanymi walorami przyrodniczo-użytkowymi. 
Występują tu zarówno cenne przyrodniczo ekosystemy, które należy zachować i chronić, jak i tereny o względnie 
korzystnych warunkach fizjograficznych nadających się do zabudowy o różnorodnym przeznaczeniu funkcjonalnym 
(głównie mieszkaniowym). 
Ogólnie na obszarze opracowania można wydzielić: 

 tereny o korzystnych warunkach fizjograficznych dla zabudowy (grunty nośne) i najkorzystniejszych 
warunkach klimatyczno-zdrowotnych. 

Docelowa struktura funkcjonalno-przestrzenna gminy powinna być kształtowana z uwzględnieniem trzech głównych 
grup obszarów o odmiennych funkcjach oraz uwarunkowaniach i predyspozycjach przyrodniczych: 

 obszary o dużych walorach przyrodniczych (cenne, wskazane do zachowania funkcji przyrodniczych), 
pełniących głównie funkcje ekologiczne o znaczeniu lokalnym i regionalnym. Obejmują one największe 
kompleksy leśne oraz fragmenty gminy o wyróżniających się walorach estetyczno-krajobrazowych. Cały 
obszar gminy zawiera się w granicach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Do tych obszarów zaliczają się 
także obiekty i obszary chronione. 

 obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej, obejmujące głównie rejony gdzie występują kompleksy gleb o 
wyższych klasach bonitacyjnych; 

 obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej, obejmujące rejony, gdzie występują kompleksy gleb o niskich 
klasach bonitacyjnych – obszary korzystne do zabudowy i/lub korzystne z ograniczeniami 

 obszary zurbanizowane, o znacznym stopniu przekształcenia środowiska, obejmujące zwartą, wielofunkcyjną 
zabudowę. 

Najważniejszym elementem docelowej struktury przestrzennej powinny być obszary o dużych walorach 
przyrodniczych. Ich istnienie i funkcjonowanie będzie decydować o zasobach i jakości środowiska, a także warunkach 
życia człowieka. Istotne znaczenie w obrębie tych obszarów będą miały następujące elementy: 

 lasy, pełniące funkcje ochronne, estetyczno-krajobrazowe i społeczne, a także stanowiące wiodący składnik 
wielu biocenoz, 

 dolina rzeki Budkowiczanki 

 tereny zieleni urządzonej  

 szpalery i aleje drzew śródpolnych i przydrożnych. 
Obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej podlegają nieustającej antropopresji, niosącej ze sobą liczne zagrożenia 
środowiska. W związku z tym niezbędna jest ich „ekologizacja”. Powinna ona polegać nie tylko na zmianie zasad 
gospodarowania w zakresie stosowania zabiegów agrotechnicznych i agrotechnicznych, ale także na wzbogacaniu tła 
przyrodniczego. 
Zasadniczym elementem wspomnianego tła przyrodniczego powinny być niewielkie powierzchniowo, lecz liczne 
zespoły wysokiej roślinności śródpolnej, tworzące enklawy wkomponowane w istniejący układ łąk i pól. Stanowić one 
będą podstawowy składnik tzw. ekosystemów „pułapkowych”, ograniczające negatywne zjawiska i zagrożenia 
związane z erozją wodną i eoliczną. Ponadto wzbogacą walory krajobrazowe i staną się miejscem egzystencji dla 
licznej drobnej fauny. 
Odrębnym zagadnieniem jest kwestia dalszego wykorzystania gruntów klasy V i VI dla celów rolniczych. Wydaje się, 
że zarówno ze względów ekonomicznych jak i ekologicznych tereny te powinny być przeznaczone pod inne funkcje, w 
tym zwłaszcza pod zalesiania lub zadrzewienia. 
Obszary zurbanizowane, mino dominacji czynnika antropogenicznego oraz znacznych przekształceń środowiska, 
powinny charakteryzować się wysokim udziałem powierzchni biologicznie czynnej. Tworzyć je powinny przede 
wszystkim zadrzewienia i zakrzewienia przydomowe, przydrożne (uliczne) oraz ogólnodostępne trasy zielone. Powinny 
one stanowić minimum 50% powierzchni terenów wchodzących w skład przedmiotowej funkcji. Osiągnięcie takiego 
wskaźnika zapewni zachowanie minimalnej równowagi ekologicznej, jak również wpłynie korzystnie na walory 
estetyczno-krajobrazowe osiedli w obrębie całej gminy. 
Uwarunkowania środowiskowe dla rozwoju funkcji osadnictwa, dotyczą: 

 ochrony terenów otwartych i dążenia do tworzenia ekologicznego systemu tych terenów, wypełnionych 
zielenią dla zabezpieczenia ich funkcji biologicznej, 

 rozwoju zieleni i gospodarki zielenią włączając wszystkie tereny biologicznie czynne w celu zabezpieczenia 
optymalnych warunków jej egzystencji i rozwoju, 
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 zapewnienia warunków do zachowania szczególnie cennych zasobów środowiska, kształtowania układów 
przestrzennych w sposób minimalizujący ujemne skutki oddziaływania na środowisko, w tym na jakość 
powietrza. 

Wnioski wynikają z analizy oraz oceny uwarunkowań ekofizjograficznych i wyciągnięto je w celu określenia 
przydatności terenów dla rozwoju funkcji użytkowych, wskazania terenów, których użytkowanie i zagospodarowanie (z 
uwagi na cechy zasobów środowiska i ich rolę w strukturze przyrodniczej obszaru) powinno być podporządkowane 
zachowaniu bioróżnorodności oraz ustalenia ograniczeń w zagospodarowaniu i wskazania obszarów na których 
ograniczenia te występują (wynikających z konieczności ochrony zasobów lub występowania uciążliwości i zagrożeń 
środowiska). 
Ochrona bioróżnorodności - wielkoprzestrzenne formy ochrony przyrody i krajobrazu tworzące krajowy system 
obszarów chronionych obejmują Gminę Murów w całości.  

 W zagospodarowaniu terenu należy unikać fragmentaryzacji zwartych kompleksów leśnych (szczególnie 
trasami drogowymi) oraz dążyć do łączenia rozdrobnionych terenów leśnych poprzez dolesianie (szczególnie 
w obszarach korytarzy ekologicznych) w celu umocnienia bądź odtworzenia powiązań przyrodniczych. 

 Zalesienia w krajobrazie rolniczym nie powinny prowadzić do utraty charakteru tych rejonów i ograniczać się 
jedynie do uzupełnienia zadrzewień.  

Ochrona krajobrazu i wartości kulturowych - rozpraszanie osadnictwa i lokalizacja dużych obiektów w sąsiedztwie i w 
obrębie cennych form krajobrazu kulturowego oraz swobodne, w kontekście krajobrazu, prowadzenie sieci 
infrastruktury naziemnej wpływa negatywnie na odbiór wizualny cennych form. Bardzo często obiekty źle 
korespondujące z otoczeniem prowadzą, z punktu widzenia obserwatora, do degradacji punktów widokowych i 
widoków z tras pieszych czy kołowych. Stopień degradacji krajobrazu, jest znaczny i stale postępujący. 

 W celu zachowania walorów krajobrazowych, w zagospodarowaniu i zabudowie terenów należy dążyć do 
skupiania osadnictwa i przebudowy sieci infrastruktury w celu zminimalizowania ich długości oraz ich ukrycia 
w krajobrazie. 

 Na obszarach szczególnie cennych, na których krajobraz ulega degradacji, należy podjąć działania 
zmierzające do przywrócenia równowagi środowiska przyrodniczego i harmonii krajobrazu. 

 Na obszarach mniej cennych, a wskazanych do rozwoju funkcji gospodarczych, winne być one realizowane w 
myśl zasad zrównoważonego rozwoju. 

Ochrona wód - brak systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki ściekowej i utylizacji odpadów jest podstawową 
przyczyną zanieczyszczenia cieków wodnych i wód gruntowych. 

 Dla poprawy jakości i ochrony zasobów wód powierzchniowych konieczna jest rozbudowa istniejącego i 
realizacja nowych gminnych systemów kanalizacyjnych, modernizacja istniejącej i budowa nowej sieci 
kanalizacji deszczowych wraz z urządzeniami podczyszczającymi oraz zwiększenie zdolności 
samooczyszczających Budkowiczanki i strumieni poprzez preferowanie użytkowania łąkowego oraz właściwe 
kształtowanie pasów roślinności wzdłuż brzegów cieków wodnych, 

 Dla poprawy jakości i ochrony zasobów wód podziemnych niezbędne jest wprowadzenie ograniczeń w 
zagospodarowaniu w obszarach zasilania ujęć wody oraz budowa sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków. 

 
Ochrona powietrza - ogólna ocena jakości powietrza wskazuje, że gmina położona jest w strefie „C”, w której 
występują stężenia zanieczyszczeń powyżej wartości dopuszczalnych. Zidentyfikowane podstawowe źródła 
zanieczyszczeń to zanieczyszczenia pochodzące z lokalnej niskiej emisji punktowej, ze środków transportu kołowego i 
przenoszone z obszarów sąsiednich. 
Zadaniem głównym Gminy prowadzonym bezpośrednio w kierunku ochrony powietrza winno być ograniczenie niskiej 
emisji, w ramach którego należy: 

 Prowadzić edukację ekologiczną w zakresie ochrony powietrza, z promowaniem zastosowania ekologicznego 
sposobu ogrzewania i organizacją punktu konsultacyjnego wspomagającego wybór sposobu ogrzewania i 
wskazującego na możliwości pozyskania środków na inwestycje (kredytów preferencyjnych lub dotacji), 

 Opracować kompleksowy program ograniczenia niskiej emisji z wystąpieniem o dofinansowanie z funduszy 
pomocowych, 

 Przyjąć program dofinansowania działań modernizacyjnych systemów ogrzewania dla indywidua lnych 
budynków mieszkalnych. 

Odpady - w Gminie Murów gospodarka odpadami komunalnymi oparta jest na lokowaniu ich na składowisku odpadów. 
Aktualnie, zebrane odpady są wywożone na składowiskach poza terenem gminy. Zasady utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Murów reguluje Uchwała Nr XXIV/150/2013 Rady Gminy Murów z dnia 28 stycznia 2013r. 

 Odpady komunalne niesegregowane zebrane z terenu Gminy Murów powinny być wywożone przez  

przedsiębiorstwo wywozowe do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP) odpadów 

zlokalizowanej na Miejskim Składowisku Odpadów w Opolu (planowane Regionalne Centrum Gospodarki 
Odpadami) lub do instalacji zastępczych wymienionych w WPGO w przypadku czasowej przerwy technicznej 
instalacji MBP. 

 Odpady komunalne selektywnie zebrane powinny być dostarczone przez przedsiębiorstwo wywozowe do 
sortowni, a następnie instalacji odzysku i recyklingu wymienionych w WPGO. 

 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji i odpady zielone powinny być wywożone do instalacji 
przetwarzania odpadów zielonych i bioodpadów zlokalizowanej na Miejskim Składowisku Odpadów w Opolu 
(planowane Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami) lub do instalacji zastępczych wymienionych  

 
W projekcie planu, wskazania zawarte w opracowaniu ekofizjograficznym zostały w większości uwzględnione.  
 
 

4. USTALENIA ZMIANY STUDIUM  UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY MURÓW 
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Problematyka i rozwiązania planu muszą uwzględniać uwarunkowania oraz kierunki rozwoju i kształtowania obszaru w 
zakresie struktury przestrzennej oraz polityki zawartej w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Murów”, przyjętej uchwałą Nr XI/70/2015 Rady Gminy Murów z dnia 24 września 2015r. 
 

 
 
Ustalenia projektu miejscowego planu nie naruszają ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Murów”, przyjętej uchwałą Nr XI/70/2015 Rady Gminy Murów z dnia 
24 września 2015r. 

5. USTALENIA PROJEKTU PLANU 

5.1. Cel planu 

Celem opracowania planu jest umożliwienie realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach  
nr 1029/26, 834/17, 835/17, 836/17 oraz 939/103. 

5.2. Dyspozycje funkcjonalne planu 

 
W zakresie dyspozycji funkcjonalnej planu wyznaczono na załączniku nr 1: 
 granica obszaru objętego planem; 
 linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 
 nieprzekraczalne linie zabudowy; 
 granica strefy obserwacji archeologicznej; 
 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – oznaczone symbolem MN. 
 
Na załączniku nr 1 zamieszcza się elementy informacyjne, niebędące ustaleniami planu, w tym wynikające przepisów 
odrębnych: 
 stanowisko archeologiczne; 
 kontynuacja linii rozgraniczających dróg publicznych poza granicami obszaru objętego planem; 

 istniejąca infrastruktura techniczna: 
o wodociągi; 

 Stobrawski Park Krajobrazowy. 
 

Na załączniku nr 2 obowiązują następujące oznaczenia graficzne będące ustaleniami planu: 
 granica obszaru objętego planem; 
 linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 
 nieprzekraczalne linie zabudowy; 
 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – oznaczone symbolem MN; 
 tereny drogi publicznej klasy D – oznaczone symbolem KDD; 
 tereny zieleni – oznaczone symbolem Z; 

Na załączniku nr 2 zamieszcza się elementy informacyjne, niebędące ustaleniami planu, w tym wynikające przepisów 
odrębnych: 
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 kontynuacja linii rozgraniczających dróg publicznych poza granicami obszaru objętego planem; 
 istniejąca infrastruktura techniczna: 

o wodociągi, 
o napowietrzna linia elektroenergetyczna SN, 
o stacja transformatorowa SN/nN, 

 Stobrawski Park Krajobrazowy. 

5.3. Ustalenia szczegółowe dla form użytkowania terenów 

 
Ustalone zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu mają na celu: 

o zachowanie proporcji między zabudowaną i niezabudowną częścią działki lub terenu - w ustaleniach 
szczegółowych określona została powierzchnia biologicznie czynna dla każdego terenu przeznaczonego 
pod zainwestowanie kubaturowe, 

o aranżowanie i tworzenie przestrzeni o atrakcyjnym krajobrazie, 
o zapewnienie mieszkańcom i przyszłym użytkownikom właściwych standardów komunikacyjnych, 
o zapewnienie integracji przekształconego obszaru w zakresie widokowym i kompozycyjnym z terenami 

sąsiadującymi,  
o dalszą rozbudowę infrastruktury technicznej w oparciu o istniejącą sieć, umożliwiającą obsługę 

nowoprojektowanego zainwestowania. 
W poniższej tabeli zestawiono warunki zabudowy i zagospodarowania, które wpływają na jakość środowiska w 
wyznaczonych terenach. Dla poszczególnych kategorii terenów określono rodzaj i zakres obowiązujących dla niej 
standardów środowiska. 

Użytkowanie terenów Zasady zagospodarowania 

przeznaczenie 
podstawowe 

przeznaczenie  
uzupełniające 

ustalenia obowiązujące określające 
dopuszczalne oddziaływanie na środowisko 

standardy klimatu 
akustycznego 

    

od 01MN do 04MN 

 zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna  

 

 usługi nieuciążliwe, 
 zagospodarowanie 

towarzyszące 

 dopuszcza się zabudowę jednorodzinną 
wyłącznie w formie zabudowy wolno stojącej lub 
bliźniaczej; 

 max udział powierzchni użytkowej usług – 30% 
powierzchni użytkowej wszystkich budynków w 
obrębie działki budowlanej; 

 na terenie 01MN dopuszcza się usługi wyłącznie 
wbudowane w budynki z zakresu przeznaczenia 
podstawowego; 

 na terenach 02MN, 03MN i 04MN usługi 
dopuszcza się jako wbudowane w budynki z 
zakresu przeznaczenia podstawowego lub 
budynki wolnostojące; 

Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 
 max wskaźnik zabudowy – 0,30; 
 intensywność zabudowy – od 0,1 do 0,5; 
 min. udział pow. biologicznie czynnej – 35%. 
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 
 dla budynków z zakresu przeznaczenia 

podstawowego ustala się: 
o wysokość budynków – od 7,5 do 9,0 m; 
o maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych – 2, 

w tym użytkowe poddasze; 
o szerokość elewacji frontowej od 6,0 do 15,0 m; 
o stosunek szerokości elewacji frontowej do jego 

wysokości winien zawierać się od 0,7 do 1,8; 
 dla budynków garażowych i gospodarczych, 

ustala się: 
o maksymalna wysokość budynków – 5,5 m, 
o maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych – 1; 
 maksymalna wysokość obiektów budowlanych 

nie będących budynkami – 12m;  

tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

Wodociągi i kanalizacja W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 
 W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się zaopatrzenie terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z sieci wodociągowej z dopuszczeniem ujęć indywidualnych w przypadku braku 
możliwości wykonania przyłącza do sieci; 

W zakresie odprowadzania ścieków ustala się: 
 sukcesywną rozbudowę rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej, z odprowadzeniem ścieków do 

oczyszczalni w Murowie; 
 do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków bytowych do 

szczelnych zbiorników bezodpływowych, okresowo opróżnianych, z obowiązkiem wywozu do 
oczyszczalni ścieków, zgodnie art. 5 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach; 

 w przypadku braku możliwości przyłączenia budynku do kanalizacji dopuszcza się oczyszczanie 
ścieków bytowych w przydomowych oczyszczalniach ścieków. 

Energia cieplna W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną do celów grzewczych ustala się: 
 spalanie paliw w urządzeniach o efektywności energetycznej przekraczającej 80%; 
 systemy grzewcze zasilane energią elektryczną; 
 systemy grzewcze z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, za wyjątkiem energii wiatru oraz 

otrzymywanej z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego lub z biopłynów. 

Sieć gazowa W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się: 
 zasilanie w gaz ziemny z realizowanej zgodnie z zapotrzebowaniem sieci średnio- lub niskoprężnej 
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Użytkowanie terenów Zasady zagospodarowania 

przeznaczenie 
podstawowe 

przeznaczenie  
uzupełniające 

ustalenia obowiązujące określające 
dopuszczalne oddziaływanie na środowisko 

standardy klimatu 
akustycznego 

    

w oparciu o stację redukcyjno-pomiarową, zaopatrywaną z gazociągu wysokoprężnego Ø500 relacji 
Opole-Kluczbork; 

 dopuszcza się zaopatrzenie w gaz do celów grzewczych z indywidualnych zbiorników gazu 

Energia elektryczna   W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się: 
 zasilanie z istniejącej i realizowanej zgodnie z zapotrzebowaniem sieci elektroenergetycznej 

niskiego i średniego napięcia; 
 dopuszcza się wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji wykorzystującej energię 

promieniowania słonecznego; 
 realizacja sieci niskiego i średniego napięcia jako infrastruktury podziemnej. 

6. OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNE ZMIANY W PRZYPADKU BRAKU 
REALIZACJI USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 
Oceny istniejącego stanu środowiska dokonano na podstawie opracowania ekofizjograficznego podstawowego 
sporządzonego dla wsi Murów, Zagwiździe i Stare Budkowice, wizji w terenie, a także na podstawie obowiązujących 
planów i programów w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody. Oceny istniejącego stanu środowiska 
dokonano w aspekcie poszczególnych jego komponentów, które podlegają badaniom skutków realizacji ustaleń planu 
na środowisko. Niniejszy rozdział stanowi więc próg wyjściowy do oceny skutków realizacji ustaleń planu na 
środowisko, przy założeniu jego całkowitego wdrożenia. 

Różnorodność biologiczna: 

stan istniejący  
Obszar objęty opracowaniem, to obszar w znacznej mierze jeszcze nie zagospodarowany. W granicach opracowania 
jaki i w otoczeniu istnieją obszary leśne, które stanowią naturalne źródło zasilania biologicznego dla obszaru 
opracowania. Dlatego świat zwierzęcy jest tu również bogatszy i bardziej zróżnicowany. Elementem negatywnym z 
punktu widzenia bioróżnorodności są trasy komunikacyjne – drogowe, które powodują, że obszary otwarte wewnątrz 
terenu opracowania nie są ze sobą powiązane przyrodniczo. 
zmiany w przypadku braku realizacji ustaleń planu  

W przypadku braku realizacji ustaleń planu zasoby bioróżnorodności nie ulegną zmianom.  

Ludzie: 

stan istniejący  
Położenie obszaru opracowania na tle powiatu warunkuje bardzo dobrą dostępność do obiektów użyteczności 
publicznej, dobrą dostępność komunikacyjną. Stare Budkowice posiadają również bardzo dobre warunki rekreacyjne. 
Pod tym względem należy ocenić, że jakość zamieszkiwania jest tu bardzo dobra. Teren opracowania odznacza się 
również bardzo dobrymi warunkami bioklimatycznymi. 
zmiany w przypadku braku realizacji ustaleń planu  
W przypadku braku realizacji ustaleń planu, warunki bytowania ludzi nie ulegną zasadniczym zmianom. Wykształcona 
struktura przestrzenna będzie się utrzymywała. Dla całości terenu opracowania obowiązuje plan miejscowy. Również 
funkcje poszczególnych terenów nie ulegną zmianom. Nie mniej, nie od realizacji ustaleń planu zależy poprawa 
ogólnej jakości środowiska, gdyż główne zagrożenia i uciążliwości mają swoje źródło poza obszarem planu.  

Zwierzęta: 

stan istniejący 
Przestrzenie życiowe zwierząt, w obszarze planu to głównie tereny niezabudowane, zadrzewione oraz tereny leśne. 
Zwierzęta, podobnie tak jak ludzie narażone są na działanie niekorzystnych czynników środowiskowych panujących w 
warunkach miejskich. Szczególne znaczenie ma tu: zanieczyszczenie powietrza, hałas, intensywna penetracja przez 
ludzi, ruch samochodowy bezpośrednio zagrażający ich życiu, zwierzęta domowe kłusujące dzikie zwierzęta, bariery 
przestrzenne utrudniające lub uniemożliwiające swobodną migrację zwierząt.  
zmiany w przypadku braku realizacji ustaleń planu 
W przypadku braku realizacji ustaleń planu warunki bytowania zwierząt, a tym samym ich skład gatunkowych czy 
ilościowy nie powinien ulec widocznym zmianom.  

Rośliny: 

stan istniejący 
Teren objęty opracowaniem w większości stanowią nieużytki porolne, w stosunkowo zaawansowanym stadium 
sukcesji naturalnej oraz teren leśny. Można stwierdzić, że istniejąca szata roślinna pod względem fitosocjologicznym 
jest wciąż stosunkowo uboga, ale w wyniku naturalnej sukcesji wciąż ulega poprawie. Roślinność synantropijna w 
wyniku sukcesji wtórnej zostanie stopniowo wypierana przez drzewa i krzewy oraz wieloletnie ziołorośla. 
zmiany w przypadku braku realizacji ustaleń planu  
W przypadku braku realizacji ustaleń planu warunki bytowania roślin nie zmienią się. Nie ulegnie zmianie również 
sama szata roślinna. Natomiast tereny otwarte będą podlegały dalszej sukcesji, w wyniku czego wykształcą się tu 
zwarte drzewostany.  

 

Wody: 

stan istniejący  
Wody dzielą się na powierzchniowe i podziemne. Źródłami zanieczyszczeń są: zanieczyszczenia atmosferyczne 
wpłukiwane do ziemi, zanieczyszczenia komunikacyjne również wymywane do ziemi. Istotnym zabezpieczeniem wód 
powierzchniowych oraz wód podziemnych jest obecność sieci wodociągowej. Sieć kanalizacyjna jest na etapie 
projektu. 
zmiany w przypadku braku realizacji ustaleń planu  
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Brak realizacji ustaleń planu nie będzie miał większego znaczenia dla jakości wód.  

Powietrze: 

stan istniejący 
Stare Budkowice znajdują się w obszarze, na którym odnotowano przekroczenia dopuszczalnych/docelowych 
poziomów substancji w powietrzu. Problem z dotrzymaniem standardów jakości powietrza dla kryterium ochrony 
zdrowia wystąpił w przypadku: pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu oraz benzenu i pyłu zawieszonego PM2,5. 
Stan jakości powietrza  pogarsza się w szczególności w okresie grzewczym. W obszarze planu głównym źródłem 
emisji zanieczyszczeń atmosferycznych mają tu paleniska wysokoemisyjne opalane węglem i jego pochodnymi. 
zmiany w przypadku braku realizacji ustaleń planu  
W przypadku braku realizacji ustaleń planu, jakość powietrza atmosferycznego nie ulegnie zmianie. Główne źródła 
emisji hałasu nie zostaną zlikwidowane, ani nie zmienią swojej lokalizacji. Główne źródła zanieczyszczeń pyłowych i 
gazowych są zlokalizowane poza obszarem planu, a widoczna zmiana jakości powietrza atmosferycznego w powiecie 
opolskim wymaga działań w skali całego powiatu. Ewentualnie, niezależnie od planu może obniżyć się hałas 
emitowany przez samochody jeśli zostanie poprawiony stan nawierzchni dróg. 

Powierzchnia ziemi: 

stan istniejący 
Obszar objęty opracowaniem w przeważającej części położony jest w granicach doliny rzeki Budkowiczanki.  
Na terenie gminy jak i w samych Starych Budkowicach nie ma rozwiniętego przemysłu w związku z powyższym nie 
należy przewidywać zanieczyszczenia gleb. Gospodarka rolna prowadzona jest w sposób prawidłowy z "dużą kulturą 
rolną". Pola nawożone są w sposób prawidłowy i nie stwierdzono znacznej degradacji terenów rolnych. 
zmiany w przypadku braku realizacji ustaleń planu 
Brak realizacji ustaleń planu nie wpłynie w obecnej sytuacji na jakość powierzchni ziemi.  

Krajobraz: 

stan istniejący  
Jakość zagospodarowania terenu wpływa bezpośrednio na jakość krajobrazu obszaru opracowania. Obszar 
opracowania w większości stanowi przykład krajobrazu kulturowego, ukształtowanego przez człowieka. Pozytywne tło 
terenu stanowią tu tereny leśnie. 
zmiany w przypadku braku realizacji ustaleń planu  

Brak realizacji ustaleń planu nie wpłynie w obecnej sytuacji na jakość krajobrazu.  

Klimat: 

stan istniejący  
Klimat to zespół zjawisk pogodowych na danym obszarze w ujęciu wieloletnim. Na kształtowanie klimatu wpływają 
czynniki naturalne, a przede wszystkim położenie geograficzne, ukształtowanie terenu, wody, szata roślinna, jak 
również czynniki antropogeniczne, przekształcenie środowiska naturalnego, osuszanie terenów, zabudowa, emisja 
zanieczyszczeń do atmosfery. Obszar opracowania położony jest w obrębie korzystnych warunków klimatycznych. 
Łagodność klimatu przejawia się tu niskimi amplitudami temperatur, niezbyt dużą liczbą opadów, szybko 
następującymi termicznymi porami roku w I półroczu i późno następującymi w II półroczu, długim sezonem 
wegetacyjnym. 
zmiany w przypadku braku realizacji ustaleń planu 
Cechy mikroklimatu są tu związane głównie z położeniem terenu w obrębie doliny rzeki Budkowiczanki, w związku z 
tym niezależnie od tego czy ustalenia planu zostaną wdrożone czy nie, mikroklimat nie ulegnie zmianie. 

Zasoby naturalne: 

stan istniejący  
Zasoby naturalne są to elementy przyrody mające znaczenie dla bytowania i gospodarki człowieka. W szczególności 
są to gleby, surowce mineralne, lasy, wody, zwierzęta. Ponieważ w niniejszym rozdziale omówiono już stan istniejący 
środowiska w odniesieniu do gleb, wody, zwierząt i szaty roślinnej, w niniejszym punkcie oceniono wyłącznie ich stan 
jako zasobów. Zasoby dzielą się na odnawialne i nieodnawialne. Do zasobów odnawialnych zalicza się bez wątpienia 
woda oraz lasy. Zasoby naturalne w postaci kopalin na tym terenie nie występują.  
zmiany w przypadku braku realizacji ustaleń planu  
Tak nieznaczny obszar bez względu na scenariusz jego dalszego zagospodarowania nie wpłynie istotnie na zasoby 
naturalne. Nie mniej będzie składową szerokiej skali oddziaływania. Zapewne ubytek terenów otwartych i 
nieutwardzonych przyczyni się do pogorszenia warunków zasilania, a przyrost zabudowy zwiększy spływ 
zanieczyszczeń do wód podziemnych. Ważniejszym dobrem naturalnym, które tu należy ocenić są lasy. W wyniku 
naturalnej sukcesji na części analizowanego obszaru wykształciły się formacje leśne, jednak ze względu na niewielką 
powierzchnię terenu, nie będą miały one większego znaczenia jako lasy gospodarcze. Pozostałe dobra naturalne w 
obszarze planu nie mają większego znaczenia.  

 Zabytki: 

stan istniejący  
W granicach opracowania brak obiektów objętych ochroną jak również proponowanych do objęcia ochroną. 
zmiany w przypadku braku realizacji ustaleń planu  
Brak realizacji ustaleń planu nie będzie miał znaczenia z punktu ochrony zabytków. 

 

Dobra materialne: 

stan istniejący 
Ocena stanu istniejącego środowiska pod kątem dóbr materialnych to przede wszystkim ocena zagrożeń dla tych dóbr 
ze strony czynników przyrodniczych. W tej ocenie najważniejszymi zagrożeniami są: gwałtowne czynniki pogodowe, 
powodzie, susze, osuwanie się mas ziemnych. Gwałtowne zjawiska pogodowe: jak burze, huragany, trąby powietrzne, 
długotrwałe opady lub susze, długotrwałe upały lub mrozy zagrażają w takim samym stopniu jak w innych częściach 
gminy. 
zmiany w przypadku braku realizacji ustaleń planu  
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Brak realizacji ustaleń planu nie wpłynie w obecnej sytuacji na dobra materialne. 
 
Jak wynika z przeprowadzonej analizy stan środowiska naturalnego na terenie opracowania można ocenić na 
poziomie dobrym. Brak realizacji ustaleń planu nie wpłynie zasadniczo na funkcjonowanie środowiska naturalnego, 

zdrowia i życia ludzi, oraz bezpieczeństwo zasobów naturalnych i materialnych.  

7. IDENTYFIKACJA ODDZIAŁYWAŃ  ZWIĄZANA Z PLANOWANYMI FUNKCJAMI OBSZARU 

Skutki wprowadzenia w życie ustaleń planu mogą być różnorodne w zależności od rodzaju inwestycji, jakie powstaną 
oraz sposobu ich realizacji, w tym stosowanych rozwiązań technicznych i technologicznych, które nie do końca mogą 
być określone na etapie sporządzenia planu. Analizując projekt uchwały można stwierdzić, że jest on w zgodzie z ideą 
ochrony środowiska. Plan jest środkiem w pewnym stopniu zapobiegającym powstaniu negatywnych skutków dla 
środowiska, należy jednak pamiętać, że podejmowane przedsięwzięcia służące realizacji inwestycji będą mogły 
generować chwilowe negatywne oddziaływania, np.: hałas związany z budową nowych obiektów. Znaczące 
oddziaływania zostały przedstawione za pomocą poniższej tabeli. 
 
Identyfikacja oddziaływań związana z planowanymi funkcjami obszaru. 

Czynnik Dotyczy terenów Technologia, możliwość 
wystąpienia 

Prognozowane oddziaływanie i jego natężenie 

    

Emisja zanieczyszczeń 
powietrza z układów 
grzewczych 

Tereny zabudowy Zaopatrzenia w energię 
cieplną do celów grzewczych 
z indywidualnych źródeł 

Wystąpi pomijalnie małe  

Wobec przewidywanego planem stosowania 
ekologicznych źródeł ciepła nie należy się 
spodziewać pogorszenia stanu sanitarnego 
powietrza atmosferycznego. 

Emisja zanieczyszczeń 
powietrza z pojazdów 
samochodowych 

Komunikacji drogowej 
i ich otoczenia 

Wystąpi głównie w otoczeniu 
istniejących dróg. 

Pomijalnie małe, zawierające się w obszarach 
oddziaływań istniejących dróg. 

 

Emisja hałasu 
komunikacyjnego 

Komunikacji drogowej 
i kolejowej 

Wystąpi  (hałas drogowy) Oddziaływanie wzdłuż dróg. 

Zwiększenie poziomu hałasu na drogach 
publicznych, wynikające z realizacji nowych funkcji 
będzie pomijalnie małe w porównaniu do 
istniejącego natężenia w szczególności biorąc pod 
uwagę strukturę generowanego ruchu oraz 
niewielki obszar opracowania. 

Hałas związany z 
lokowanymi funkcjami 

 Wystąpi pomijalnie mały  

 

Oddziaływanie w stopniu nieznaczącym 

Wpływ na klimat lokalny Zabudowy Prawdopodobny Miejscowo w stopniu nieodczuwalnym 

Przekształcenie krajobrazu Obszar 
zainwestowania 

Wystąpi  Kierunek i sposób zagospodarowania będzie 
harmonizował z terenami przyległymi oraz z 
historycznym układem przestrzennym wsi 

Przekształcenia walorów 
widokowych 

Tereny zabudowy Wystąpią Miejscowo wystąpi nieznaczne ograniczenie pola 
widoku nową zabudową  

Przekształcenie 
stosunków 
wodnogruntowych 

Obszar w części 
zainwestowany,  

Wystąpi W niewielkim stopniu wskutek wzrostu 
współczynnika odpływu (utwardzenie powierzchni) 
w związku z nową zabudową 

 

Zanieczyszczenie wód na 
skutek zrzutu ścieków 

 Nie wystąpi – docelowo 
ścieki odprowadzane do 
kanalizacji  

Do czasu realizacji sieci 
rozdzielczej, plan dopuszcza 
odprowadzanie ścieków do 
szczelnych zbiorników 
bezodpływowych 

Zależnie od zastosowanych rozwiązań 

 

Powstawanie odpadów 
komunalnych 

Tereny zainwesto-
wane 

Wystąpi Zależnie od sprawności miejskiego systemu 
utylizacji (regulują przepisy odrębne) 

Powstawanie odpadów 
niebezpiecznych 

obiekty usługowe Może wystąpić (niski stopień 
prawdopodobieństwa) 

W założeniu nie znaczące (podlega utylizacji wg 
przepisów odrębnych) 

Ograniczenie infiltracji wód 
opadowych do gruntu 

Dachy, pow. 
utwardzone 

Wystąpi Miejscowo w związku z nową zabudową w stopniu 
nieodczuwalnym dla skali planu 

Likwidacja powierzchni 
biologicznie czynnej 

Tereny zainwesto-
wane 

Wystąpi  Miejscowo w związku z nową zabudową w stopniu 
nieodczuwalnym dla skali planu 
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8. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA REALIZACJI USTALEŃ PROJEKTU PLANU NA KOMPONENTY ŚRODO-
WISKA 

8.1. Wpływ na warunki klimatyczne 

Warunki klimatyczne obszaru opracowania zostały w większości już ukształtowane istniejącą zabudową, obszar 
opracowania zlokalizowany jest w sąsiedztwie znacznych przestrzenie otwartych terenów zieleni, które niwelują cechy 
klimatu terenów zabudowanych, sprzyjają naturalnemu przewietrzaniu, i regulują warunki termiczno-wilgotnościowe. 

Ustalenia Planu zapewniają utrzymanie istniejącego charakteru dlatego realizacja planu wydaje się mieć niewielki 
wpływ na klimat obszaru opracowania. W obrębie tego komponentu zmiany można rozpatrywać jedynie w skali 
mikroklimatu, jedynie w najbliższym sąsiedztwie zabudowy i dużych powierzchni wyasfaltowanych należy oczekiwać 
wzrostu średnich temperatur i spadku wilgotności powietrza. Jednak nawet w skali obszaru opracowania będą to 
zmiany słabo odczuwalne.  

Z uwagi na niewielki obszar opracowania (1,2 ha) oraz przewidywane funkcje nie przewiduje się znaczącego 
oddziaływania na klimat. 

8.2. Wpływ na stan czystości powietrze atmosferycznego 

Nie przewiduje się, aby realizacja ustaleń planu mogła spowodować ewentualny dalszy wzrost zanieczyszczeń 
powietrza. Na stan czystości powietrza na terenie objętym planem w dalszym ciągu główny wpływ będzie mieć ruch 
samochodowy. Wobec przewidywanego planem stosowania ekologicznych źródeł ciepła nie należy się spodziewać 
pogorszenia stanu sanitarnego powietrza atmosferycznego. Plan dopuszcza stosowanie wyłącznie ekologicznych 
systemów grzewczych za wyjątkiem m.in. biomasy, biogazu, biogazu rolniczego lub z biopłynów ze względu na 
możliwe uciążliwości związane ze składowaniem oraz fermentacją uciążliwych dla środowiska odpadów organicznych.  

8.3. Wpływ na wody powierzchniowe i podziemne 

Docelowo wyposażenie obszaru w kanalizację sanitarną zabezpieczy wody powierzchniowe obszaru przed 
zwiększeniem odprowadzanych ładunków zanieczyszczeń. 
System odprowadzenia wód opadowych, nie powinien wpłynąć negatywnie na jakość wód powierzchniowych, pod 
warunkiem ujmowania ścieków opadowych z dróg i powierzchni komunikacyjnych w przypadku przekraczania 
dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczenia i ich oczyszczania przed odprowadzeniem „do środowiska”. 
Wobec ustalonego w planie nakazu skanalizowania obszaru oraz zakazu realizacji indywidualnych systemów 
oczyszczania ścieków, skutki realizacji ustaleń planu na jakość wód podziemnych nie będą znaczące. Istotne dla 
lokalnych zasobów wód podziemnych mogą okazać się skutki ograniczenia infiltracji wód opadowych do gruntu, 
wynikające z pokrycia powierzchni terenu budynkami i nawierzchniami szczelnymi. Prawdopodobny ubytek zasilania 
zasobów wód podziemnych będzie jednak mniejszy niż wynika to z bezwzględnego areału powierzchni uszczelnionych 
gdyż częściowo wody opadowe będą mogły infiltrować bezpośrednio do gruntu. W dłuższej perspektywie czasowej, po 
pełnym skanalizowaniu analizowanego terenu należy spodziewać się poprawy jakości pierwszej warstwy wodonośnej. 

Nie przewiduje się takiego wpływu ustaleń planu na wody podziemne, który mógłby w efekcie oddziaływać negatywnie 
na środowisko. 

W okresie powodzi z lipca 1997r część Starych Budkowic uległa podtopieniu. Bezpośrednią przyczyną była 
niedrożność urządzeń melioracji szczegółowej. 

Zgodnie z wstępną oceną ryzyka powodziowego, o której mowa w art. 88b Ustawy Prawo wodne sporządzonej dla 
województwa opolskiego na obszarze Gminy Murów nie występują: 

 Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi; 

 Obszary na których wystąpienie powodzi jest prawdopodobne.  

Obszar opracowania położony jest poza terenami zagrożonymi podtopieniami. 

8.4. Wpływ na powierzchnię ziemi (rzeźbę terenu), gleby, kopaliny 

Powierzchnia ziemi, a w szczególności jej biologicznie czynna powierzchnia, czyli gleba podlega ciągłym procesom 
przeobrażania i niszczenia, zarówno przez czynniki naturalne jak i w wyniku działalności człowieka. Różne sposoby 
użytkowania powierzchni ziemi stanowią o charakterze i skali przekształceń jej naturalnych właściwości, a każda 
ingerencja w środowisko glebowe powoduje zmiany w środowisku. Jednym z podstawowym czynników degradujących 
środowisko glebowe jest wadliwe użytkowanie gruntów, które w konsekwencji prowadzi do powstawania nieużytków 
rolnych i leśnych. Drugim z procesów, mogącym negatywnie wpływać na stan gleb i powodować utratę ich właściwości 
jest przeznaczanie obszarów leśnych i gruntów rolnych na tereny pod infrastrukturę i zabudowę. Wynikiem 
antropogenicznego oddziaływania na powierzchnię ziemi jest degradacja (obniżenie się) i dewastacja (całkowita 
utrata) wartości użytkowych gruntów. W celu ograniczenia degradacji powierzchni ziemi w wyniku gospodarczej i 
bytowej działalności człowieka, stosuje się szeroko pojętą ochronę gleb.  

Wpływ na powierzchnię ziemi będzie polegał na: 

 przekształceniach niewielkich powierzchni biologicznie czynnych w tereny zabudowane, 

 realizacji prac ziemnych w związku z zabudową czy infrastrukturą. 

Nie przewiduje się znaczącego wpływu planu na rzeźbę terenu. Zmiany, które ewentualnie zajdą w ukształtowaniu 
powierzchni, nie będą miały znaczenia dla warunków przyrodniczych i krajobrazowych. Zapisy projektu planu nie będą 
generować znaczących zmian w ukształtowaniu terenu. Na terenach obecnie zabudowanych naturalne formy rzeźby 
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terenu uległy zatarciu w wyniku wcześniejszych trwałych przekształceń podłoża pod zabudowę i infrastrukturę 
komunikacyjną. Nowa zabudowa i związane w tym roboty ziemne będą ingerować jedynie lokalnie, a w niektórych 
przypadkach tylko w antropogeniczne elementy mikrorzeźby. Zmiany te należy uznać za nieuniknione, towarzyszące 
prowadzeniu każdego typu inwestycji. Przed przystąpieniem do prac należy warstwę urodzajną gleb zdjąć i 
wykorzystać do rekultywacji terenu po zakończeniu inwestycji. 

Rozwój Starych Budkowic w obrębie analizowanego obszaru ukierunkowany jest na rozwój głównie funkcji 
mieszkaniowych. Rozwój Starych Budkowic, i co za tym idzie, terenów zabudowy jest nieunikniony.  
Dla całości terenu opracowania uzyskano już zgody na przeznaczenie ich na cele nierolnicze zgodnie z ustawą o 
ochronie gruntów rolnych i leśnych. 
W obrębie terenu objętego planem ani w jego sąsiedztwie nie występują udokumentowane złoża kopalin. 

8.5. Wpływ na klimat akustyczny 

Zmiany klimatu akustycznego wywołane oddziaływaniami nowych elementów zainwestowania w drodze realizacji 
projektu planu nie będą znaczące. Nowa zabudowa stanowiła będzie jedynie uzupełnienie istniejącego 
zainwestowania. 

Na klimat akustyczny terenu objętego projektem planu wpływ ma i nadal będzie miał przede wszystkim hałas 
komunikacyjny, głównie ruch samochodowy związany głównymi ulicami. Planowane zagospodarowanie może 
częściowo wpływać negatywnie na klimat akustyczny terenu objętego projektem planu, co jest następstwem 
wprowadzania nowych terenów przeznaczonych do zabudowy na terenach obecnie niezagospodarowanych. 
Podstawowym źródłem zagrożeń hałasem jest w ruch samochodowy. Na wartości poziomów dźwięku hałasu 
drogowego mają przede wszystkim wpływ takie parametry jak: natężenie ruchu, moc akustyczna emitowana przez 
pojazdy, średnia prędkość potoku ruchu, tzw. „zagęszczenie” źródeł hałasu, rodzaj i stan nawierzchni, parametry drogi 
oraz stan zagospodarowania przestrzeni.  

Plan nie dopuszcza w granicach opracowania realizacji elektrowni wiatrowych, których oddziaływanie akustyczne, 
mogłoby powodować przekroczenie dopuszczalnych norm. 

Przewiduje się, że zmiany klimatu akustycznego występować będą okresowo również podczas realizacji inwestycji 
budowlanych, a po ich zakończeniu będą głównie związane z ich eksploatacją. Hałas w fazie budowy generować będą 
głównie pracujące maszyny, urządzenia budowlane, natomiast po jej zakończeniu hałas będzie związany z funkcją 
powstałych obiektów. 

8.6. Wpływ na zagrożenie polami elektromagnetycznymi  

Źródła promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego mogą być naturalne lub antropogeniczne. Naturalne 
środowisko elektromagnetyczne jest skutkiem procesów zachodzących bądź na Ziemi (wyładowania 
elektromagnetyczne w atmosferze ziemskiej) bądź na Słońcu (promieniowanie elektromagnetyczne Słońca) lub w 
kosmosie (promieniowanie kosmiczne). Sztuczne środowisko elektromagnetyczne składa się z pól wytwarzanych 
celowo lub jako produkt uboczny wynikający ze stosowania niektórych urządzeń. Sztuczne źródła promieniowania 
wysokiej częstotliwości stosowane są m.in. w telekomunikacji, radiolokacji, lecznictwie, diagnostyce i wytwarzają 
źródła lokalne wartościach znacznie przewyższających tło naturalne.  
W przedstawionym planie zagospodarowania przestrzennego przewiduje się rozbudowę oraz modernizację już 
istniejącego systemu zaopatrzenia w energię elektryczną, sieci elektroenergetycznych oraz sieci urządzeń 
telekomunikacyjnych. Zgodne z projektem planu nie przewiduje się rozbudowy istniejących sieci średniego napięcia. 
Zgodnie z ustaleniami planu zachowane będą odpowiednie strefy bezpieczeństwa, tak więc można przewidywać, że 
promieniowanie elektromagnetyczne nie będzie w istotny sposób oddziaływać na środowisko naturalne oraz zdrowie 
ludzi. Niezwykle jednak ważne jest, aby w miejscach zabudowy mieszkalnej wartości składowej elektrycznej nie 
przekraczały 1 kV/m, natomiast składowej magnetycznej – 80 A/m. 
Ustawa z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych obliguje sporządzającego plan do 
nieograniczania rozwoju usług telekomunikacyjnych, w związku z czym, plan nie wprowadza żadnych regulacji 
dotyczących zasad lokalizowania urządzeń nadawczo-odbiorczych telefonii komórkowej, stanowiących potencjalne, 
znaczące źródło promieniowania elektromagnetycznego, pozostawiając regulację tej kwestii przepisom odrębnym. 
W 2006 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  w Opolu rozpoczął monitoring pól elektromagnetycznych 
na terenie województwa  opolskiego. Pomiary przeprowadzono w 21 punktach kontrolno - pomiarowych biorąc pod  
uwagę tereny o wysokiej gęstości zaludnienia w rejonie oddziaływania  źródeł emisji PEM. Pomiary natężeń pól 
elektromagnetycznych wykazały brak przekroczeń wartości  dopuszczalnych w badanych punktach. 

8.7. Wpływ na Gospodarkę Odpadami 

Głównym źródłem powstawania odpadów komunalnych związanych z działalnością bytową człowieka będą w 
granicach opracowania gospodarstwa domowe.  

Zagospodarowanie odpadów będzie następowało w sposób przewidziany przepisami odrębnymi w tym przepisami 
gminnymi. Istotną kwestią w zakresie gospodarki odpadami jest ich segregacja u źródeł ich powstania.  

Pewna ilość odpadów powstanie podczas budowy nowych obiektów. Przy ich składowaniu i przemieszczaniu należy 
zabezpieczyć je przed pyleniem, rozmywaniem. 

Ogólnie można uznać iż w dziedzinie gospodarki odpadami ustalenia projektu planu nie wniosą większych zmian. 
Nastąpi przyrost ilości odpadów proporcjonalny do wzrostu liczby mieszkańców obszaru. Realizacja planu nie będzie 
miała natomiast wpływu na zmiany wskaźnika nagromadzenia (ilość odpadów powstających w określonym przedziale 
czasu na mieszkańca). 
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8.8. Wpływ na krajobraz  

Realizacja ustaleń planu nie spowoduje istotnych zmiany krajobrazu. Podstawowym celem planu jest prawidłowe 
dopełnienie istniejących funkcji z ukierunkowaniem na ochronę terenów zielonych. W ramach ochrony wartości 
krajobrazowych plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje ograniczenia wysokości budynków i intensywności 
zainwestowania terenów zabudowy usługowej i usługowo – mieszkaniowej zapewniające harmonię nowo powstającej 
zabudowy. Istotnym instrumentem kształtowania ładu przestrzennego, w tym krajobrazowego są wskaźniki i parametry 
przestrzenne ustalone planem miejscowym. Wyznaczone w omawianym projekcie planu wskaźniki zagospodarowania 
skutecznie powinny zabezpieczyć obszar przed powstaniem obiektów skalą odbiegających od właściwej dla obecnego 
charakteru zabudowy. Korzystnym rozwiązaniem jest również wyznaczenie stosunkowo dużych współczynników 
udziału powierzchni biologicznie czynnej.  

Ochrona krajobrazu analizowanego obszaru jest bardzo istotna ze względu na położenie całego obszaru w granicach 
Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Szczegółową analizę zgodności ustaleń analizowanego planu z ustaleniami 
planu ochrony Parku przedstawiono w rozdziale 2.11.  

W części tekstowej planu ustalono: 
 Cały obszar objęty planem zawiera się w granicach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego ustanowionego 

rozporządzeniem Wojewody Opolskiego nr 0151/P/19/06 z dnia 8 maja 2006r., w związku z czym podlega 
ustaleniom tego rozporządzenia oraz rozporządzenia Wojewody Opolskiego nr 0151/P/8/07 z dnia 19 stycznia 
2007r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. 

 Zakaz likwidowania, zasypywania i przekształcania struktur zatrzymujących wodę. 
 Zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z 

potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego albo 
budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych. 

 

8.9. Wpływ na szatę roślinną i na świat zwierzęcy 

Zagospodarowanie zgodne z planem zmieni częściowo istniejącą roślinność naturalną, złożoną głównie z pospolitych 
gatunków roślin zielnych. Przewiduje się, że większość terenów zostanie zagospodarowana zielenią komponowaną - 
roślinami, które potrafią przystosować się do warunków siedliskowych, jakie panują na przedmieściach, silnie 
reagującymi na stan zanieczyszczenia powietrza i pełniących rolę naturalnego bioindykatora. Zwierzęta, obecnie 
naturalnie związane z roślinnością występującą na terenie, po realizacji ustaleń zawartych w miejscowym planie 
przeniosą się na sąsiednie tereny polne i leśne, a na terenach przeznaczonych pod zabudowę pojawią się gatunki 
synantropijne. Spowoduje to zwiększenie różnorodności gatunkowej. 

Plan ustala minimalne wskaźniki powierzchni biologicznie czynnych na terenach przewidzianych do zabudowy w 
wysokości 35%.  

Projekt planu dopuszcza przeznaczenie terenów leśnych na cele nieleśne (o ile zgody udzieli Minister Środowiska), w 
ilości 0,1572ha, na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. działka nr 939/103 stanowi pojedynczą działkę 
sklasyfikowaną jako teren leśny wśród działek już faktycznie zabudowanych zabudową mieszkaniową. Teren leśny 
działki nr 939/103 nie posiada bezpośredniego połączenia z innymi gruntami leśnymi, a przy areale wynoszącym 
0,1693 ha, z których w poprzednim planie część o powierzchni wynoszącej 0,0121 uzyskała już zgodę na zmianę 
przeznaczenia gruntu leśnego na cele publiczne (droga publiczna klasy dojazdowej), szkoda dla areału i ciągłości 
terenów leśnych będzie znikoma. 

Z natury rzeczy ochrona siedlisk i żerowisk zwierząt wykazuje duże pokrewieństwo do ochrony siedlisk i zbiorowisk 
roślinnych. Zatem wskazania i postulaty zawarte w powyżej w równym stopniu odnoszą się również do zwierząt.  

Analizując dyspozycje przestrzenną planu można stwierdzić że nie nastąpi uszczuplenie powierzchni chronionych 
zbiorowisk.. 

8.10. Wpływ na dobra kultury 

W obszarze planu nie występują, cenne zasoby naturalne oraz dobra materialne i zabytki. Teren jest niezabudowany. 

8.11. Wpływ na dobra materialne  

Wpływ na dobra materialne może się wiązać z chwilowymi oddziaływaniami negatywnymi (takimi jak pożar czy 
uszkodzenie mienia na skutek katastrofy naturalnej). W związku z realizacją ustaleń projektu planu, nie przewiduje się 
negatywnego wpływu na dobra materialne. Jednocześnie, wprowadzone w planie nowe funkcje terenów obecnie 
niezagospodarowanych mogą potencjalnie wpłynąć na poprawę warunków życia mieszkańców. Nie przewiduje się 
znaczącego wpływu na dobra materialne.  

8.12. Wpływ na przyrodnicze obszary chronione, w tym objęte siecią Natura 2000 

W Starych Budkowicach jak również na terenie całej gminy Murów nie utworzono, jak również nie zaproponowano 
żadnego obszaru NATURA 2000 – w oparciu o Dyrektywę Siedliskową oraz Dyrektywę Ptasią. 

Najbliższy obszar sieci Natura 2000 to: 

 Łąki w okolicy Karłowic PLH160012 zlokalizowane w odległości około 11,5km od analizowanego obszaru; 

 Grądy Odrzańskie PLB020002 zlokalizowane w odległości około 12,4km od analizowanego obszaru; 

 Łąki w okolicach Kluczborka zlokalizowane w odległości około 15km od analizowanego obszaru;  
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 Zbiornik Turawa PLB160004 zlokalizowany w odległości około 17km od analizowanego obszaru; 

 Lasy Barucickie PLH160009 zlokalizowane w odległości około 20km od analizowanego obszaru. 

Uwzględniając kryterium odległości jak i kryterium związku funkcjonalnego obejmującego przenoszenie 
oddziaływań na dalsze odległości w obiegu wodnym, atmosferycznym lub denudacyjnym po powierzchni 
terenu nie przewiduje się bezpośredniego i pośredniego oddziaływania ustaleń planu na obszary sieci Natura 
2000. 

 

Obszary Natura 2000                                  źródło http://www.geordos.opole.pl./ 

8.13. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii 

Wg definicji zawartej w Prawie ochrony środowiska poważna awaria jest to: „zdarzenie, w szczególności emisja, pożar 
lub eksplozja, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna 
lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia 
ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. Zgodnie z powyższą definicją potencjalnych 
zagrożeń należy doszukiwać się w kontekście użytkowania dróg na terenie objętym projektem planu. W granicach 
opracowania nie występują zakłady stwarzające ryzyko wystąpienia poważnych awarii. Zgodnie z ustaleniami planu na 
całym terenie wprowadzono zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w 
rozumieniu 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. 2008 nr 199 poz.1227). 

W celu ochrony przed poważnymi awariami, w planie nie wprowadza się budowy nowych zakładów stwarzających 
zagrożenie dla terenów sąsiednich.  

Innym istotnym zagrożeniem dla środowiska, zwłaszcza biotycznego, są pożary, których przyczyną na analizowanym 
terenie może być przede wszystkim wiosenne wypalanie traw, ale nielegalne dzikie wysypiska zawierające szkło lub 
substancje łatwopalne. Zjawisko pożaru może negatywnie lokalnie wpłynąć na skład gatunkowy zbiorowisk czy śmierć 
zwierząt bytujących na danym terenie. Należy jednak podkreślić, że ustalenia planu nie generują większego niż 
dotychczas zagrożenia pożarami. 

9. ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z USTALENIAMI PLANU 

Ustalenia zmiany planu dotyczące zabezpieczeń przed negatywnym oddziaływaniem na środowisko eliminują 
możliwość powstania zagrożeń związanych z rozwojem i modernizacją zagospodarowania obszaru objętego planem. 
W poprzednich rozdziałach została przeprowadzona analiza stanu istniejącego środowiska przyrodniczego, zmian 
jakie wprowadza projekt planu miejscowego oraz jak postanowienia planu mogą oddziaływać na środowisko. Spośród 
możliwych działań mających na celu zapobieganie lub ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko wiele nie 
podlega regulacji przepisami planu miejscowego, ponieważ jest to dokument, który po pierwsze nie określa ram 
czasowych na realizacje zapisanych w nim przedsięwzięć, których wykonanie zależy od wielu czynników. Dlatego nie 
ma możliwości na etapie tworzenia projektu planu miejscowego w szczegółowy sposób wskazać wszystkich możliwych 
zagrożeń oraz działań kompensacyjnych. 
Źródłem zagrożeń może być niepełna realizacja ustaleń planu dotycząca terenów mieszkaniowych: 
 zagrożenie może wynikać z wprowadzenia usług, które mimo nie przekraczania dopuszczalnych norm mogą 

powodować konflikty społeczne;  
 zagrożenie może wystąpić również w przypadku zaniechania realizacji sieci kanalizacji oraz stosowania niskiej 

jakości paliw do indywidualnych systemów grzewczych;   
Wyznaczone planem kierunki rozwoju oraz zasady zagospodarowania i wykorzystania przestrzeni nie naruszają 
ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Murów”. 
Zagrożenia dla środowiska mogą wynikać również z braku kompleksowości i niepełnej realizacji ustaleń planu w 
zakresie wyposażenia obszaru w niezbędną infrastrukturę techniczną i komunikacyjną, porządkowania struktury 
przestrzennej obszaru i kształtowania ładu przestrzennego. Najczęstszymi przyczynami braku efektów, lub nawet po-
gorszenia warunków życia są: 
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 narastająca dysproporcja między przyrostem substancji budowlanej, zwłaszcza mieszkaniowej a poziomem 
wyposażenia obszaru, szczególnie w kanalizację, 

 dowolna interpretacja ustaleń planu w polityce realizacyjnej, prowadząca nieuchronnie do narastania chaosu 
przestrzennego obszaru, 

 brak realizacji ustaleń odnoszących się do kształtowania terenów otwartych, w szczególności powierzchni 
biologicznie czynnej, 

 dopuszczenie do zaśmiecenia terenów na skutek niekonsekwentnego i niepełnego wdrożenia systemu gospodarki 
odpadami. 

Stąd szczególna rola samorządu lokalnego w konsekwentnej egzekucji przepisów obowiązującego prawa, w tym 
lokalnego jakim jest plan zagospodarowania przestrzennego.  
Przy pełnej realizacji ustaleń zmiany planu, która będzie jednocześnie uwzględniać warunki i zasady 
zagospodarowania terenu nie powinny wystąpić takie zagrożenia środowiska, które prowadziłyby do zagrożenia 
zdrowia i życia mieszkańców. 

10. PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W MIEJSCOWYM PLANIE 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

Projekt zmiany planu przewiduje działania o charakterze „prośrodowiskowym”, których realizacja przyniesie w efekcie 
ograniczenie lub zmniejszenie oddziaływań na środowisko związanych z planowanym rozwojem. Ustalenia 
analizowanego planu, stwarzają możliwość uzyskania pozytywnych efektów środowiskowych. Z punktu widzenia 
przewidywanych ekologicznych skutków jego realizacji należy stwierdzić, że zawiera on rozwiązania zmierzające do 
minimalizacji negatywnych oddziaływań, ochrony zasobów środowiskowa poprzez jego racjonalne użytkowanie. 
Opracowana zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Murów dla wsi Stare Budkowice 
jest zgodna ze wskazaniami zawartymi w ekofizjografii oraz z kierunkami rozwoju określonymi w „Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego”. Dla całego obszaru planu wprowadzono zapisy 
ograniczające emisję zanieczyszczeń do powietrza oraz oddziaływanie akustyczne na terenów chronionych przed 
hałasem. Wprowadzono również szczegółowe zapisy określające rozwiązania w zakresie gospodarki wodno – 
ściekowej oraz gospodarki odpadami.  
Można przyjąć, że plan popiera jedynie te inicjatywy, które przyczyniają się do zachowania lub poprawy stanu 
środowiska naturalnego, racjonalnego wykorzystania dostępnych zasobów i walorów, zwłaszcza przyrodniczych oraz 
ograniczenie zanieczyszczenia środowiska powodowanego przez rozwój gospodarczy. 
Z przeprowadzonych analiz nie wynika potrzeba proponowania innych, niż powyższe, rozwiązań alternatywnych 
ograniczających negatywne oddziaływania na środowisko. 
Plan prawidłowo określa ramy przestrzenne dla inwestycji na tym terenie oraz ustala szeroki katalog działań z zakresu 
ochrony środowiska. 
W analizowanej zmianie planu zagospodarowania przestrzennego brak rażących konfliktów zagospodarowań, które 
wymagałyby rozwiązań alternatywnych.  

Wszystkie proponowane przez autora prognozy propozycje zapisów dla części tekstowej planu zostały 
uwzględnione na bieżąco na etapie sporządzania projektu planu. 

11. TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO 

Na podstawie zapisów w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego można stwierdzić, iż działania i 
przewidywane kierunki rozwoju zawarte w tym dokumencie nie wskazują na możliwość jakiegokolwiek oddziaływania 
transgranicznego mogącego objąć terytorium innych państw.  

W związku z powyższym nie stwierdzono oddziaływania transgranicznego wymagającego uruchomienia procedury 
zapisanej w Konwencji z Espoo, a potwierdzonej Prawem ochrony środowiska. Podstawową zasadą tej procedury jest 
wprowadzenie obowiązku informowania o planowanym podjęciu działalności mogącej mieć wpływ na środowisko 
innych państw. 

12. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI 
POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA 

Realizacja zmiany planu miejscowego będzie skutkować zmianami środowiskowymi. W celu zidentyfikowania 
pojawiających się zmian środowiskowych oraz ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków wskazana jest stała 
kontrola. Zaleca się przeprowadzanie monitoringu poszczególnych elementów środowiska (wody, gleby, powietrza, 
klimatu akustycznego, itp). Analizę skutków realizacji planu miejscowego należy wykonywać w ramach całościowej 
oceny środowiska oraz jej poszczególnych elementów. 

Analiza skutków realizacji postanowień projektu planu miejscowego wraz z ocena aktualnością planu jest 
przeprowadzana zgodnie z artykułem 32 ustawy o planowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku. Stosownie 
do tych zapisów wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 
gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w 
nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem (…) wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu 
miejscowego. 

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przekazuje radzie gminy wyniki analiz, o których mowa w ust. 1, po uzyskaniu 
opinii gminnej (…) komisji urbanistyczno-architektonicznej, co najmniej raz w czasie kadencji rady. Rada gminy 
podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych, a w przypadku uznania ich za nieaktualne, w 
całości lub w części, podejmuje działania, o których mowa w art. 27 ustawy. 

Przy podejmowaniu uchwały, o której mowa w ust. 2, rada gminy bierze pod uwagę w szczególności zgodność 
studium albo planu miejscowego z wymogami wynikającymi z przepisów art. 10 ust. 1 i 2, art. 15 oraz art. 16 ust. 1. 
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Wskazane w pkt. 3 przepisy dotyczą m.in. uwzględniania w miejscowych planach zasad ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego. 

Tak więc w przypadku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego istnieje określona ustawowo procedura 
pozwalająca przeanalizować i ocenić skutki jego realizacji. 

Monitorowanie skutków wdrożenia kierunków i form zagospodarowania proponowanych w miejscowym planie jest 
skomplikowanym procesem, szczególnie w krótkim przedziale czasowym, gdyż dopiero w dłuższej perspektywie mogą 
być zauważalne zmiany w zagospodarowaniu. 

Do metod analizy skutków realizacji postanowień planistycznych generalnie należeć może: 
 prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 
 rejestrowanie wniosków o sporządzenie miejscowych planów lub ich zmianę i gromadzenie materiałów z nimi 

związanych; 
 rejestrowanie wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne bądź 

zmiany funkcji terenu; 
 ocena zgodności wydanych decyzji i pozwoleń budowlanych z projektem; 
 ocena i aktualizacja form ochrony przyrody i najcenniejszych siedlisk przyrodniczych; 
 oceny rozwoju gospodarczego (przedsiębiorczości, rozwoju budownictwa, przemian struktury agrarnej, powierzchni 

urządzonych terenów zieleni i wzrostu lesistości).  
Narzędziami, przydatnymi w tej analizie powinny być: 
 wskaźniki dotyczące zmian w powierzchni zajętej przez poszczególne formy zagospodarowania przestrzeni, 
 liczba wydawanych pozwoleń na budowę obiektów o różnym przeznaczeniu, 
 obrót gruntami (powierzchnia gruntów, które zmieniają właściciela), 
 liczba nowo-wznoszonych budynków, 
 liczba obiektów zbudowanych nielegalnie i skuteczność ich likwidacji. 

Pojawienie się jakichkolwiek niezgodności powinno skutkować podjęciem stosownych działań, mających na celu 
wyegzekwowanie od właścicieli lub zarządców uciążliwych obiektów dostosowanie się do norm środowiskowych.  

Zgodnie z art. 25 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. oraz w celu uniknięcia powielania 
monitorowania w myśl zasady Dyrektywy 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na 
środowisko wpływ ustaleń projektu tegoż Planu na środowisko przyrodnicze w zakresie: jakości poszczególnych 
elementów przyrodniczych, dotrzymywania standardów jakości środowiska, obszarach występowania przekroczeń, 
występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych i przyczynach tych zmian kontrolowany będzie w ramach 
systemu Państwowego Monitoringu Środowiska.  Wyniki prowadzonego monitoringu prezentowane będą corocznie w 
Raportach o stanie środowiska, wydawanych w formie ogólnodostępnej publikacji, ale źródłami danych w tym zakresie 
mogą też być: Wojewódzka Baza Danych (prowadzona przez Marszałka Województwa), źródła administracyjne 
wynikające z obowiązków sprawozdawczych lub zapisów ustawowych (decyzje, zezwolenia, pozwolenia) czy badania 
statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego. Ponadto w zakresie monitoringu poszczególnych elementów  
środowiska odpowiedzialne są: jednostki i instytucje związane z gospodarką wodną, zarządy dróg, starostwa 
powiatowe, urzędy wojewódzkie, a w zakresie ochrony przyrody Lasy Państwowe, Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska oraz inne, jednostki wspomagające, zatrudniające ekspertów tej dziedziny (np. IMGW, RZGW).  

Za najistotniejsze z punktu widzenia ochrony środowiska, należy uznać monitorowanie polegające na: 
 pomiarach poziomów hałasu w obrębie wydzielonych funkcji, głównie usługowoprodukcyjnych, a także 

komunikacyjnych (2 razy w roku w okresie najintensywniejszego użytkowania tych terenów); 
 kontrole (2 razy w roku) stanu jakości najbliżej zlokalizowanych wód powierzchniowych oraz podziemnych 

(szczególnie w dolinach); 
 pomiar emisji niskiej (w okresie sezonu grzewczego i najintensywniejszego użytkowania  traktów komunikacyjnych) 

w sąsiedztwie skupisk zabudowy mieszkaniowo-usługowej i  monitoring stanu powietrza pod kątem jego zapylenia 
głównie w okresie intensywnej eksploatacji terenów oznaczonych symbolami U; 

 inwentaryzacji gatunków będących przedmiotem ewentualnej ochrony prawnej oraz odtworzenia zniszczonego 
drzewostanu i nasadzeń zieleni ogrodowej (raz na 2 lata). 

Monitoring ten powinien być zgodny przede wszystkim z: Rozporządzeniem MŚ z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie 
form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. 2011 Nr 258, poz. 1550), 
Rozporządzeniem MŚ z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych (Dz. U. 2011 Nr 257, poz. 1545), Rozporządzeniem MŚ z dnia 23 grudnia  2002 r. w sprawie 
kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. Nr 241, poz. 
2093), Rozporządzeniem MŚ z dnia 23 lipca 2008r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. 
U. Nr 143, poz. 896), Rozporządzeniem MŚ z dnia 27 listopada 2002r. w sprawie wymagań, jakim powinny 
odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludzi w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz. U. 
Nr 204, poz. 1728), Rozporządzeniem MŚ z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów 
substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1032), Rozporządzeniem MŚ z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1031), Rozporządzeniem MŚ z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie 
stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. 2012 poz. 914), Rozporządzeniem MŚ z dnia 14 czerwca 
2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu (Dz. U. z 2014 r., poz. 112 tekst jednolity), Rozporządzenie MG z 
dnia 28 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na 
zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. 2007 nr 105 poz. 718), Rozporządzeniem MŚ 
30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości 
pobieranej wody (Dz. U. 2014 poz. 1542). 

Zmiany w środowisku naturalnym wywołane realizacją ustaleń planu powinny być monitorowane poprzez następujące 
dokumenty, sporządzane obowiązkowo na podstawie przepisów prawa: gminny program ochrony środowiska, gminny 
plan gospodarowania odpadami, analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, powiatowy program ochrony 
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przed hałasem. W niniejszym opracowaniu proponuje się aby analizy w sprawie aktualności studium i planów 
miejscowych były przeprowadzane raz na dwa lata. Zaleca się również, by monitorowanie skutków wdrażania zapisów 
Planu (w zakresach badań nie objętych monitoringiem WIOŚ) prowadziła Rada Gminy Murów.  

13. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Opracowanie dotyczy 2 terenów o łącznej powierzchni 1,22ha zlokalizowanych we wsi Stare Budkowice. 

Celem niniejszej zmiany planu jest umożliwienie przeznaczenia terenu działek ewidencyjnych o nr 1029/26, 834/17, 
835/17 i 836/17 oraz o nr 939/103 z ark.m.4 w obrębie ewidencyjnym Stare Budkowice pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną. 

Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późniejszymi zmianami), w 
procedurze sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obowiązkowo 
przeprowadza się procedurę strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, która ma wykazać między innymi, jaki 
będzie wpływ oraz jakie zastosowano zabiegi łagodzące, zapobiegające, ograniczające lub kompensacyjne w 
przypadku wykazanego negatywnego oddziaływania. Zakres i stopień szczegółowości prognozy oddziaływania na 
środowisko podlegają uzgodnieniu z właściwym miejscowo Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz 
Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, co w przedmiotowym przypadku również uczyniono.  
Prognozę sporządzono przy zastosowaniu metod opisowych, w prognozie uwzględniono informacje zawarte w 
dokumentach powiązanych z projektem planu. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
uwzględnia cele ochrony środowiska zawarte w wielu dokumentach strategicznych opracowanych na szczeblu 
krajowym i regionalnym, a także zawarte w dyrektywach UE. W Rozdziale 1.5 dokonano analizy stopnia uwzględnienia 
w projekcie planu celów ochrony środowiska na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym. 
Zgodnie z zawartymi w rozdziale 2 informacjami analizowany teren położony jest pod względem regionalizacji 
fizyczno-geograficznej Polski, przedstawionej przez Kondrackiego (1998), w części podprowincji Niziny 
Środkowopolskie (318), makroregionu Nizina Śląska (318.5) i mezoregionu Równina Oplolska (318.57). 
Ukształtowanie się budowy geologicznej utworów powierzchniowych analizowanego obszaru nastąpiło w większości w 
holocenie. Na formy podkenozoiczne składają się utwory geologiczne triasu i kredy. Trias reprezentowany jest przez 
kajper, występujący miejscami z retykiem. W litologii analizowanego obszaru wyróżnić można przede wszystkim piaski 
eoliczne. Analizowany obszar leży w całości w dorzeczu rzeki Odry i odwadniany jest przez rzekę Budkowiczankę 
lewostronny dopływ rzeki Stobrawy, która jest prawostronnym dopływem Odry.  
Na obszarze opracowania oraz w jego otoczeniu wody podziemne o większym znaczeniu występują w utworach 
czwartorzędowych, trzeciorzędowych, a utwory triasowe uważane są na tym obszarze za bezwodne. 
Udokumentowane i rozpoznane na terenie gminy zasoby geologiczne wód podziemnych wynoszą w kat. "B" - 12 576 
m3/dobę i gwarantują zaspokojenie perspektywicznych potrzeb gminy. Budowa geologiczna terenu powoduje, że na 
analizowanym obszarze dominują gleby piaskowe i gliniaste oraz w niewielkim udziale organiczne. Pod względem 
bonitacyjnym w dominują gleby słabe i najsłabsze. Pod względem klimatycznym obszar opracowania charakteryzuje 
się ciepłym i umiarkowanym klimatem o cechach przejściowości pomiędzy nizinami i wyżynami. Łagodność klimatu 
przejawia się tu niskimi amplitudami temperatur, niezbyt dużą liczbą opadów, szybko następującymi termicznymi 
porami roku w I półroczu i późno następującymi w II półroczu, długim sezonem wegetacyjnym. 
Wg podziału geobotanicznego Polski Matuszkiewicza analizowany obszar leży w granicach Podprowincji  
Środkowoeuropejskiej Właściwej i w zależności od warunków glebowych, powinny tu występować różnego rodzaju 
zbiorowiska leśne. W granicach opracowania tereny leśne zajmują niewielki obszar tj. ok. 0,1572 ha.  
W obszarze opracowania wyróżnić można: bór mieszany świeży. 
Obszar opracowania w większości stanowi przykład krajobrazu kulturowego, ukształtowanego przez człowieka. 
Wyróżniające się walory krajobrazowe były podstawą do powołania granicach gminy Murów Stobrawskiego Parku 
Krajobrazowego.  
Obszar opracowania, ze względu na dominujące kierunki wiatrów, leży w obszarze oddziaływania aglomeracji 
opolskiej. Według danych WIOŚ w Opolu cała gmina Murów znajduje się w obszarze, na którym odnotowano 
przekroczenia dopuszczalnych/docelowych poziomów substancji w powietrzu pyłu zawieszonego PM10 i 
benzo(a)pirenu oraz benzenu i pyłu zawieszonego PM2,5. Natomiast klimat akustyczny analizowanego obszaru jest 
kształtowany przede wszystkim przez hałas komunikacyjny towarzyszący ruchowi drogowemu. Źródłem 
promieniowania elektromagnetycznego na analizowanym obszarze są linie średniego napięcia 15kV. 
Z rozdziału 2.11. wynika, że w granicach opracowania nie utworzono, jak również nie zaproponowano żadnego 
obszaru NATURA 2000. Formy ochrony przyrody reprezentowane są przez Stobrawski Park Krajobrazowy. Obszar 
opracowania położony jest w obrębie jednostki przyrodniczo-krajobrazowej D6. W rozdziale tym dokonano również 
analizy zgodności ustaleń planu z ustaleniami planu ochrony Parku oraz zgodności ustaleń planu z zapisami 
rozporządzenia Nr 0151/P/19/06 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006r. w sprawie Stobrawskiego Parku 
Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 33, poz. 1136). Po przeprowadzeniu analiz stwierdzono, iż ustanowione w 
projekcie planu przeznaczenia terenów nie stoją w sprzeczności z przepisami odrębnymi odnoszącymi się do 
Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. 
Projekt planu miejscowego jest dokumentem powiązanym z innymi dokumentami, w tym w szczególności z: studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz opracowaniem ekofizjograficznym 
podstawowym, który to z kolei dokument musi uwzględniać postulaty dokumentów specjalistycznych z zakresu 
ochrony środowiska, jak np.: program ochrony środowiska, plan gospodarowania odpadami, program ochrony 
powietrza i tym podobne.  
W przypadku przedmiotowego projektu planu przeanalizowano w szczególności, czy wypełnia on postulaty zawarte w 
obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Murów (rozdział 4) 
oraz w Opracowaniu ekofizjograficznym podstawowym opracowanym dla planów wsi Murów, Zagwiździe i Stare 
Budkowice (rozdział 3). 
Zgodnie z rozdziałem 5 sporządzany plan miejscowy ma charakter porządkujący przestrzeń poprzez uzupełnienie 
istniejącej już zabudowy przy zachowaniu najważniejszych elementów historycznego układu urbanistycznego. Funkcje 
poszczególnych terenów wskazane w planie są zgodne ze stanem istniejącym i wytycznymi obowiązującej Zmiany 
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studium. Utrzymana została istniejąca siatka ulic. W projekcie planu wyznaczono tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oznaczone symbolem MN oraz tereny zieleni Z i komunikacji KDD. 
W tekście uchwały określono warunki kształtowania i ochrony ładu przestrzennego, warunki zaopatrzenia w 
infrastrukturę techniczną oraz obsługę komunikacyjną i parkowanie pojazdów. Plan miejscowy musi uwzględniać 
między innymi wszelkie obowiązujące przepisy prawa w zakresie ochrony przyrody i środowiska, w stopniu w jakim 
mogą one być następnie egzekwowane na podstawie planu. Z przeprowadzonej analizy ustaleń projektu planu wynika, 
że zastosowano szereg zapisów mających na celu ochronę: bioróżnorodności, wód, powietrza, powierzchni ziemi, 
krajobrazu, zdrowia i życia ludzi oraz zapobiegających degradacji środowiska. Obszar planu w całości położony jest w 
granicach Stobrawskiego Parku. Szczegółowa analiza wykazała, że ustanowione w projekcie planu przeznaczenia 
terenów nie stoją w sprzeczności z przepisami odrębnymi odnoszącymi się do Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. 
Inne obszary i obiekty objęte ochroną, w tym obszary NATURA 2000, znajdują się poza zasięgiem oddziaływania 
obszaru objętego planem. Natomiast jeśli chodzi o środowisko kulturowe i zabytki, które w obszarze planu są bardzo 
szeroko reprezentowane, ustalenia planu chronią je w wystarczający sposób. 
Na potrzeby niniejszej prognozy w rozdziale 6 przeprowadzono ocenę stanu istniejącego środowiska naturalnego, 
biorąc pod uwagę takie jego elementy jak: bioróżnorodność, ludzie, zwierzęta, rośliny, wody, powietrze, powierzchnie 
ziemi, klimat, krajobraz, zasoby naturalne i materialne. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że stan 
środowiska przyrodniczego można ocenić na poziomie dobrym. Natomiast brak realizacji ustaleń planu nie spowoduje 
istotnych zmian w jakości środowiska naturalnego, warunków życia mieszkańców oraz ochrony zasobów naturalnych i 
materialnych. 
W prognozie w rozdziale 7 i 8 przeanalizowano i oceniono rodzaje oddziaływań na środowisko i ludzi w przypadku 
realizacji ustaleń planu. W Prognozie wykazano, że w projekcie planu zastosowano szereg ustaleń mających na celu 
ochronę, ograniczenie lub zapobieganie w przypadku wystąpienia negatywnego oddziaływania na środowisko, zdrowie 
i życie ludzi, w zakresie jaki jest możliwy dla terenów zurbanizowanych. Zabiegi ochronne i zapobiegawcze 
koncentrują się wokół ochrony elementów abiotycznych środowiska, jak: wody, powietrze, gleby, ale przede wszystkim 
na ochronie zdrowia i życia ludzi oraz poprawie warunków bytowych ludzi.  
Ponieważ przyjęte rozwiązania w projekcie planu nie wykazały w zasadzie znaczącego negatywnego oddziaływania 
na środowisko, oraz ze względu na niewielki obszar opracowania poszukiwanie dodatkowych rozwiązań 
alternatywnych nie jest w tym wypadku konieczne. Nie wykazano również oddziaływań transgranicznych. 
Po wejściu w życie dokumentu jakim jest plan miejscowy wskazane jest przeprowadzanie stałego monitoringu zmian 
zachodzących w środowisku naturalnym, które są efektem realizacji postanowień planu. Obserwacje i monitorowanie 
środowiska naturalnego powinno dotyczyć zmian w nim zachodzących, spowodowanych w szczególności: 
wprowadzaniem pyłów i gazów do atmosfery, wytwarzaniem odpadów, wprowadzaniem ścieków do wód lub do ziemi, 
wykorzystaniem zasobów środowiska, zanieczyszczeniem gleby lub ziemi, niekorzystnym przekształceniem 
ukształtowania terenu, emitowaniem hałasu, emitowaniem pół elektromagnetycznych, oraz ryzykiem poważnych 
awarii. Zmiany w środowisku naturalnym wywołane realizacją ustaleń planu mogą być monitorowane poprzez 
następujące dokumenty, sporządzane obowiązkowo na podstawie przepisów prawa: gminny program ochrony 
środowiska, gminny plan gospodarowania odpadami, analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, powiatowy 
program ochrony przed hałasem. W niniejszym opracowaniu  w rozdziale 12 proponuje się aby analizy w sprawie 
aktualności studium i planów miejscowych były przeprowadzane raz na dwa lata. Zaleca się również, by 
monitorowanie skutków wdrażania zapisów Planu (w zakresach badań nie objętych monitoringiem WIOŚ) prowadziła 
Rada Gminy Murów. 
Wydaje się, że zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustalenia niniejszego 
planu, wraz z przepisami, kształtują sposób wykonywania prawa własności w sposób kompleksowy oraz uwzględniają 
niezbędny zakres zagadnień mających chronić środowisko i walory przyrody, w szczególności poprzez sposób 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów zapewniający zrównoważony rozwój. Plan jest również zgodny z 
przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody zarówno obowiązującymi powszechnie, jak i 
lokalnymi.  
Tereny przeznaczone w projekcie planu do zabudowy stanowią naturalną kontynuację istniejącego zainwestowania, 
przewidzianą w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murów”.  Studium 
zostało uchwalone uchwałą Nr XI/70/2015 Rady Gminy Murów z dnia 24 września 2015r. i jako dokument podstawowy 
dla kształtowania polityki przestrzennej gminy jest zgodne w zakresie swoich ustaleń (w tym przeznaczenia terenów 
pod zainwestowanie) z aktami prawnymi dotyczącymi form ochrony przyrody, co zostało potwierdzone w toku 
prowadzonych prac planistycznych m.in. poprzez uzyskanie pozytywnej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Opolu (pismo WOOŚ.410.64.2015.ER z dnia 06.04.2015 r.), co stanowi o dopuszczalności 
przeznaczenia przedmiotowych terenów pod kontynuację istniejącego zainwestowania. 

Załączniki:  
 

 Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Opolu (pismo  nr WOOŚ.411.67.2015.ER z dnia 9 września 2015 r.) 

 Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu (pismo  nr NZ4311.4.19.2015EK z dnia 19.08.2015r.) 

 Obszar nr 1 - Ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Budkowice 
na tle obowiązującego planu. Załącznik nr 1.1. 

 Obszar nr 2 - Ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Budkowice 
na tle obowiązującego planu. Załącznik nr 1.2. 

 Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Stare Budkowice Załącznik nr 2.1. 

 Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Stare Budkowice Załącznik nr 2.2. 
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