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1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA   

  Prognozę sporządzono w związku z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz.283, 284, 322, 471), na podstawie przepisów art. 51 

wymienionej ustawy, określających obowiązek sporządzenia oraz wymagania, jakie powinna spełniać 

prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu studium uwarunkowań zagospodarowania 

przestrzennego. Zakres i stopień szczegółowości prognozy zostały uzgodnione z właściwymi organami, 

o których mowa w art. 53 powołanej wyżej ustawy.  

  Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko 

dla projektu zmiany studium został uzgodniony przez: 

1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu pismem z dnia 08.04.2020 r. znak: 

WOOŚ.411.1.24.2020.MO;  

2) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie pismem z dnia 15.04.2020 r. 

znak: NZ.4311.5.2020.LŚ 

 

2. CELE OPRACOWANIA ORAZ JEGO POWIĄZANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI  

  Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest obligatoryjnym elementem 

procedury sporządzenia tego dokumentu. Prognoza jest wykorzystywana przez organy i instytucje opiniujące 

i uzgadniające projekt studium jako źródło informacji służące dla podjęcia merytorycznych rozstrzygnięć w tej 

fazie prac nad projektem.  

  Prognoza stanowi opracowanie będące wynikiem przeprowadzenia postępowania strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko, określonego przepisami wymienionej wyżej 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.  

  Przystąpienie do  sporządzenia zmiany studium związane jest z wymogiem Art. 95 pkt. 2 ustawy 

Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U z 2019 poz. 868 z późń. zm.) który stanowi, iż w terminie do 2 lat od dnia 

zatwierdzenia dokumentacji geologicznej przez właściwy organ administracji geologicznej obszar 

udokumentowanego złoża kopaliny oraz obszar udokumentowanego kompleksu podziemnego składowania 

dwutlenku węgla obowiązkowo wprowadza się do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy. 

  Zmianie, będącej przedmiotem niniejszego opracowania podlega część studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrodzień związana z wprowadzeniem do 

dokumentu studium udokumentowanego złoża surowców naturalnych „Klekotna”. 

  Pierwsza edycja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Dobrodzień została przyjęta uchwałą Nr III/20/02 z dnia 12 grudnia 2002 r.,  Późniejsze zmiany studium to 

edycje uchwalone przez Radę Miejską w Dobrodzieniu uchwałami bądź zmienione zarządzeniami: 

1) zarządzeniem  zastępczym  Wojewody Opolskiego Nr IN.VI.742.25.1.2014 z dnia 29 grudnia 

2014 r.,  

2) uchwałą Nr XXIII/195/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 13 lutego 2017 r. 
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 Podstawą do sporządzenia częściowej zmiany studium jest uchwała Nr XII/95/2019 Rady Miejskiej 

w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „ Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrodzień ” - części działki nr 178/164 

obręb Klekotna. 

 Zakres przestrzenny projektu zmiany studium obejmuje obszar Gminy Dobrodzień w granicach 

określonych na załączniku do ww. uchwały (Rys.1, Rys.2) w obrębie Klekotna. 

  Projekt częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy, będący przedmiotem niniejszej prognozy uwzględnia w swej treści zapisy dokumentów nadrzędnych, 

ze szczególnym uwzględnieniem planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Opolskiego 

i zapisanych w nim inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.  

  W dokumencie uwzględniono także ustalenia opracowania ekofizjograficznego oraz waloryzacji 

przyrodniczej gminy.  

Rys.1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/95/2019Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2019 r. 

 

Źródło: Urząd Miejski w Dobrodzieniu 
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Rys.2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/95/2019Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2019 r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Urząd Miejski w Dobrodzieniu 
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2.1. Analiza powiązań projektowanego dokumentu z obowiązującym studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego 

  W obecnie obowiązującym dokumencie studium przyjętym Uchwałą Nr XXIII/195/2017 Rady Miejskiej 

w Dobrodzieniu z dnia 13 lutego 2017 r. tereny przedmiotowej zmiany wskazane zostały jako „Lasy istniejące 

- pozostałe” 

  W związku niewielką skalą zmian utrzymano obecną redakcję studium. Na załączniku Nr 2 – część 

graficzna składająca się z arkuszy od 1 do 6 ukazano oznaczeniem zmiany wprowadzanych częściową 

zmianą studium: 

1) Arkusz 2 - oznaczono na nim granice terenu objętego zmianą studium, udokumentowane złoże 

surowców naturalnych „Klekotna” oraz obszar wymagający zmian przeznaczenia gruntów leśnych na 

cele nieleśne,  

2) Arkusz 4 - wskazano na nim oznaczenie zmian wprowadzonych projektem studium wraz z legendą. 

 

Zmiany w części tekstowej studium zostały oznaczone kolorem zielonym. 

   
  W projektowanej edycji studium tereny zmiany części studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrodzień sankcjonują jedynie udokumentowane złoże 

surowców naturalnych „Klekotna”, w celu umożliwienia jego wydobycia. Złoże zostało zatwierdzone decyzją 

DOŚ-II.7427.14.2019.JJ Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 31.07.2019 r..  

  Zgodnie z Art. 95 pkt. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U z 2019 poz. 868 z późń. zm.) 

w terminie do 2 lat od dnia zatwierdzenia dokumentacji geologicznej przez właściwy organ administracji 

geologicznej obszar udokumentowanego złoża kopaliny oraz obszar udokumentowanego kompleksu 

podziemnego składowania dwutlenku węgla obowiązkowo wprowadza się do studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

  W tym przypadku obowiązek ten wynika również pośrednio z Art. 10 ust.1 pkt.11 ustawy ustawa 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W studium uwzględnia się 

uwarunkowania wynikające w m.in z występowania udokumentowanych złóż kopalin, zasobów wód 

podziemnych oraz udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla; 

    

Poniższe rysunki przedstawiają zakres zmian części Studium w obrębie Klekotna - ujawnienia złoża 

„Klekotna” oraz naniesienia obszarów na których występuje prawdopodobieństwo wystąpienia 

powodzi w obrębie Pludry.  
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Rysunek 2.1. Przeznaczenie terenów wg. studium z 2017 r. przyjętego uchwałą Nr XXIII/195/2017 Rady 

Miejskiej w Dobrodzieniu wg. Załącznika Nr 2 – Arkusz 2. 

 

Źródło: Urząd Miejski w Dobrodzieniu 

 

Rysunek 2.2. Projektowane przeznaczenie terenów częściowej zmiany studium przedmiotowego dokumentu 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu 
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2.2. Analiza powiązań projektowanego dokumentu z obowiązującymi miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego  

  Obecnie na fragmencie obszaru objętym częściową zmianą studium nie obowiązuje żaden 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

  Jednocześnie Rada Miejska w Dobrodzieniu przyjęła uchwałę Nr XIV/119/2019 z dnia 16 grudnia 

2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenu eksploatacji powierzchniowej dla części działki nr 178/164 w obrębie Klekotna.  

  Uchwała ta podjęta została w związku z wymogiem art. 7 pkt. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o 

ochronie gruntów rolnych i leśnych wraz ze zmianami (Dz.U. z 2017 r. poz. 1161). Stanowi ona, iż  

przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, wymagającego zgody, o której mowa 

w ust. 2, dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzonym w trybie 

określonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

Rysunek 2.5. Załącznik do uchwały Nr XIV/119/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 grudnia 2019 r. 

 

Źródło: Urząd Miejski w Dobrodzieniu 
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3. METODY ZASTOSOWANE PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY  

Dla wykonania niniejszej prognozy przyjęto następujące założenia metodologiczne:  

1) układ opracowania uwzględniać będzie zakres ustalony przepisami 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,  

2) opracowanie prognozy będzie efektem analizy przewidywanych skutków wpływu ustaleń projektu na 

poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego, jakie mogą wynikać ze zmiany sposobów 

użytkowania terenu, a w szczególności z utrzymania realizacji, eksploatacji a także ewentualnej 

likwidacji obiektów budowlanych na warunkach ustalonych w dokumencie,  

3) charakter tego wpływu będzie oceniany metodami porównawczymi z sytuacjami powszechnie 

występującymi lub opisanymi w literaturze przedmiotu,  

4) prognoza będzie mieć charakter ogólny, zgodny ze skalą i zakresem merytorycznym dokumentu 

podstawowego (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy),  

5) w pracach nad prognozą wykorzystane będą podstawowe materiały wyjściowe a także wyniki wizji 

terenowych dla sporządzenia inwentaryzacji stanu zagospodarowania obszaru opracowania.  

 

4. POŁOŻENIE I CHARAKTERYSTYKA OBSZARU OPRACOWANIA 

  Obszar opracowania obejmuje powierzchnię10,6475 ha. Znajduje się na terenie Gminy Dobrodzień 

w obrębie Klekotna na części dz. 178/164. Według wypisu z ewidencji gruntów teren ten w całości stanowi 

użytek leśny (lasy ochronne). Właścicielem działki jest Skarb Państwa w zarządzie Państwowego 

Gospodarstwa Leśnego "Lasy Państwowe"- Nadleśnictwo Lubliniec z siedzibą przy ul. Myśliwskiej 1, 42-700 

Lubliniec. Granice opracowania są tożsame z granicami udokumentowanego złoża kopalin „Klekotna” 

zatwierdzonego decyzją DOŚ-II.7427.14.2019.JJ Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 31.07.2019 r.. 

  Teren ten to łagodnie wyróżniające się w morfologii zalesione wzniesienie wydmowe będące jednym 

ze wzniesień zlokalizowanych w obrębie lasów rozciągających się pomiędzy miejscowościami Klekotna (od 

strony północnej) oraz Przywary i Rędzina na południu. Odległość złoża od najbliższych zabudowań to: 

1) 550-600 m od zabudowy we wsi Klekotna w kierunku północno-zachodnim, 

2) 450 m do Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim zlokalizowanego w obrębie terenu leśnego od 

strony południowo-wschodniej. 

  Przez obszar dokumentowanego złoża nie przebiegają sieci energetyczne, gazowe ani 

wodociągowe. Natomiast wzdłuż północno-wschodnich granic złoża przebiega granica województwa   

opolskiego   (gmina   Dobrodzień,   powiat   oleski)   i śląskiego   (gmina   Ciasna, powiat lubliniecki). 
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Fot. 4. Obszar opracowania na zdjęciu lotniczym oznaczono kolorem czerwonym 

   

Źródło: mapy.geoportal.gov.pl 

 

 

5. POWIĄZANIA PRZYRODNICZE OBSZARU OPRACOWANIA Z OTOCZENIEM  

  W odniesieniu do całego systemu ekologicznego gminy, składa się on z dwóch podstawowych 

elementów: obszarów węzłowych i korytarzy ekologicznych. Układ dolin rzek i cieków (wraz z towarzyszącymi 

im obniżeniami) - tworzy lokalny system korytarzy ekologicznych gminy, wyróżniający się cennymi walorami 

krajobrazowymi, dużymi zasobami wód podziemnych i powierzchniowych, oraz szczególnie cenną 

różnorodnością florystyczną i faunistyczną, jak również istotną rolą klimatyczną na obszarze gminy. Różne 

komponenty środowiska naturalnego tworzą tu ekosystemy, przekraczające granice gminy i wiążące 

sąsiednie rejony.  

  Obszar opracowania położony jest w wyznaczonym strukturami przyrodniczymi sieci obszarów 

systemu ECONET – POLSKA (korytarz Bory Stobrawskie GKPdC-12). Przedmiot zmiany studium stanowi 

część systemu korytarzy ekologicznych  o randze krajowej. Prawidłowe działanie korytarzy ekologicznych, 

odgrywa istotną rolę we właściwym funkcjonowaniu środowiska gminy. Utrzymanie systemu wymaga zatem 

utrzymania w sposób możliwie najmniej zakłócony  w stosunku do pozostałych terenów leśnych graniczących 

z obszarem zmiany studium.  

  W odniesieniu do częściowej zmiany studium należy nadmienić, iż obszar ten nie graniczy 

bezpośrednio z terenami prawnie chronionymi na podstawie przepisów o ochronie przyrody. Najbliższy 

obszar chroniony stanowi Rezerwat Cisy koło Sierakowa (Gmina Ciasna), który jest oddalony o 0,68 km od 

obszaru opracowania. 
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  Podsumowując w granicach opracowania nie występują znaczące problemy ochrony środowiska 

istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu. Nie zostały tu zinwentaryzowane istniejące 

formy ochrony zgodnie z ustawą o ochronie przyrody. Ponadto nie ma również projektowanych form ochrony. 

   

6. USTALENIA ZMIANY STUDIUM ISTOTNE DLA OCENY WPŁYWU NA 
POSZCZEGÓLNE ELEMENTY ŚRODOWISKA 

  Należy nadmienić, że zmiany zaproponowane w projekcie zmiany studium tj. usankcjonowanie terenu 

złoża „Klekotna” zatwierdzonego przez Marszałka Województwa Opolskiego decyzją DOŚ-

II.7427.14.2019.JJ z dnia 31.07.2019 r.., mogą wiązać się z przedsięwzięciami prowadzącymi do 

przekształceń w środowisku naturalnym, w tym związanych z powierzchnią ziemi oraz ingerencją w krajobraz 

przyrodniczy. 

  W toku realizacji zapisów części zmiany studium istnieje możliwość wystąpienia zmian w strukturze 

przestrzennej gminy. Zmiany te będą dotyczyć jedynie usankcjonowania udokumentowanego złoża 

„Klekotna”, co umożliwi w przyszłości jego eksploatację. Określone w przedmiotowej edycji zmiany stanowią 

uaktualnienie obecnej struktury funkcjonalno-przestrzennej w nawiązaniu do wytycznych zawartych 

w przepisach art. 95 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2019 r. poz. 868 z późn. zm. ). 

  Realizacja ustaleń zmiany studium może spowodować powstanie nowych źródeł oddziaływań na 

środowisko. Będą to głównie oddziaływania na terenach terenów leśnych, związane z wprowadzeniem 

terenów eksploatacji surowców naturalnych. Wpływ ustaleń zmiany studium na środowisko będzie zależeć 

zarówno od rodzaju, charakteru i wielkości inwestycji, czasu ich trwania, jak również od odporności terenu na 

degradację.  

  W związku z uruchomieniem ewentualnej eksploatacji zniszczeniu może ulec przede wszystkim 

biologicznie czynna warstwa gleby. Precyzyjne określenie tego wpływu jest jednak ograniczone, gdyż zasięg 

i zakres oddziaływania na środowisko poszczególnych czynników będzie zależny od czasu i intensywności 

prowadzonego wydobycia.  

  Realizacja ustaleń zapisanych w projekcie zmiany studium w przypadku przystąpienia do eksploatacji 

kopaliny mogą tymczasowo zaburzyć funkcjonowania niewielkiego fragmentu korytarza ekologicznego. 

Korytarz ekologiczny nie ulegnie jednak znacznym przekształceniom. Przekształceniom może ulec 

tymczasowo fragment biogocenozy, bowiem teren zostanie zajęty w wyniku czasowej eksploatacji. 
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 7. ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCEGO STANU I FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA 

I STANU ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM 

ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM ORAZ OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE 

PRAWNEJ 

7.1. Położenie fizycznogeograficzne, geomorfologia terenu 

 Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym wg J. Kondrackiego tereny opracowania położone są 

w obszarze mezoregionu Obniżenie Liswarty (341.22) wchodzącej w obręb Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej. 

  Obniżenie Liswarty stanowi zachodnią część Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej. Region ma kształt 

podłużnego pasma o orientacji północny zachód - południowy wschód. Graniczy on od zachodu z Progiem 

Woźnickim a od wschodu z Progiem Herbskim. Na samej północy styka się z Wysoczyzną Wieruszowską. 

Region leży na pograniczu województw śląskiego i opolskiego i bierze swą nazwę od rzek odwadniających 

region: Liswarty (w części południowej) i Prosny (w części północnej). Region jest znacznie zalesionym 

obniżeniem, powstałym w mało odpornych skałach górnego triasu i dolnej jury.  

 Teren opracowania stanowi wydma składająca się zasadniczo z kilku niewielkich pagórków, z których 

najwyższe osiągają wysokości   ok.   274-274,5 m   n.p.m.,   przy   podstawie   wydmy   na   wysokości   265-

266 m n.p.m. 

Rys. 7.1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa złoża „Klekotna” 

 

Źródło: „Dokumentacja geologiczna złoża kruszywa naturalnego „Klekotna” na terenie Nadleśnictwa 

Lubliniec 
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7.2. Uwarunkowania geologiczne 

 Według geologicznego podziału Polski omawiany teren złoża stanowi fragment Wyżyny   Śląsko - 

Krakowskiej   stanowiącej   strukturę   monoklinalną   o rozciągłości   SE-NW z zapadaniem warstw na NE 

pod niewielkim kątem. Budują ją utwory mezozoiczne zalegające niezgodnie na podłożu paleozoicznym i 

przykryte osadami czwartorzędowymi. 

  Na wysokości terenu badań najmłodszymi utworami mezozoiku są utwory triasu górnego - piętra 

retyk, w postaci iłowców pstrych z przewarstwieniami wapieni woźnickich, piaskowców i iłowców, których 

strop zalega na rzędnej 255 m n.p.m., czyli na głębokości ok. 10 m licząc od uśrednionej wysokości 

powierzchni podstawy wydmy na rzędnej ok.265 m n.p.m. Strop iłów triasowych jest w tym rejonie nierówny 

i już w odległości ok.1 km   w rejonie   miejscowości   Przywary   tworzy   wychodnie,   czyli   znajduje   się   

na  powierzchni terenu. Miąższość triasu górnego i kolejnych pięter sięga znacznych wartości. 

  Osady czwartorzędowe, plejstocenu zalegają na utworach triasu górnego. Ich miąższość w rejonie 

badań jest zmienna i waha się od 0 m (wychodnie) do 10-15m. Stanowią je osady zlodowacenia 

środkowopolskiego: piaski średnio i drobno ziarniste w stropie oraz   gliny   zwałowe   w spągu.   Na   

powierzchni   występują   wyraźnie   wyróżniające   się w terenie, wzgórza wydmowe, które zostały złożone 

przez wiatr. Tworzenie się większych wydm w środkowej Polsce datuje się na okres ostatniego zlodowacenia 

północnopolskiego lub na okres holocenu. Wierceniami wykonanymi w celu udokumentowania złoża piasków 

„Klekotna”   rozpoznano   kompleks  piasków   wydmowych   zalegających   w formie   wału o orientacji SW-

NE. Kształt wydmy nie przejawia cech charakterystycznych dla barchanu czy   paraboli,   stanowiąc   

prawdopodobnie   fragment   zabliźnionej   wydmy   poprzecznej. 

  Litologicznie zatem serię złożową stanowią: piaski średnioziarniste i drobnoziarniste. Na stropie serii 

złożowej przeważnie występuje bardzo cienka warstwa humusowo-piaszczysta (o miąższości 0,2-0,4 m) z 

fragmentami korzeni roślin i widoczną strefą wmycia związków żelaza w stropową warstwę piasków. Budowę 

geologiczną obszaru złoża do głębokości rozpoznania ilustrują poniższe przekroje geologiczne. 

 Serię złożową w dokumentowanym złożu piasków „Klekotna” stanowi jednorodny kompleks 

czwartorzędowych utworów piaszczystych, wydmowych: piaski drobnoziarnistei piaski średnioziarniste, 

związane genetycznie z działalnością wiatru w okresie holocenu. 

 Złoże genetycznie stanowią piaski wydmowe, osadzone na podłożu zbudowanym z piasków 

wodnolodowcowych lub glin piaszczystych. Jest to zróżnicowany morfologicznie wał składający się z kilku 

szczytów. Złoże największe miąższości wykazuje w części centralnej. Strop złoża zalega pod cienką warstwą 

ubogiej gleby rdzawej. Spąg przyjęto w otworach na zmiennych rzędnych od 266,5 m n.p.m. do  263,5 m 

n.p.m. 

 Złoże stanowi jeden pokład piasków w formie wydmowych pagórów. Miąższość piasków w wykonanych 

otworach waha się w przedziale od 2,2 do 5,3 m, przy średniej 3,7 m, w złożu (wg SURFER) waha się od 2,0 

m do 9,2 m, średnia miąższość wynosi ok. 4,2 m. 

 Strop złoża bilansowego zalega na głębokościach 0,2-0,4 m p.p.t., a rzędne stropu złoża   wahają   się   

w granicach   266,94 - 269,94 m   n.p.m.   Nadkład   nad   złożem   stanowi przeważnie warstwa piaszczysto-

humusowa gleby rdzawej. W obrębie warstwy złożowej nie stwierdzono żadnych przewarstwień. Spąg złoża 
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przyjęto na rzędnej ok. 0,5-0,7 m powyżej zwierciadła wody stwierdzonego podczas przeprowadzonych 

badań. Spąg ten zalega na rzędnych od 262,81 m n.p.m. w zachodniej części złoża do 266,00 m n.p.m. w 

części wschodniej złoża. Udokumentowane złoże jest suche. 

 

Rys. 7.2 Przekroje geologiczne złoża „Klekotna” 

 

Źródło: „Dokumentacja geologiczna złoża kruszywa naturalnego „Klekotna” na terenie Nadleśnictwa 

Lubliniec 

 

7.3. Warunki hydrogeologiczne 

  Pod względem hydrograficznym obszar gminy położony jest w obrębie dorzecza Odry w regionie 

wodnym Warty. Teren opracowania odwadniany jest przez rzekę Łomnica bez Prądu, przepływającą na 

północ i zachód od obszaru opracowania. Zbiera ona wody głównie z terenów rolnych i leśnych. 

  Zwierciadło wody poziomu  czwartorzędowego występuje na głębokości ok. 0,5-0,7 m poniżej spągu 

złoża, czyli na rzędnych od 262,8 m n.p.m. do 266,0 m n.p.m. Odpływ wód tego poziomu odbywa się 

w kierunku północno-zachodnim. 
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Rys. 7.3 Mapa zwierciadła wody 

 

 

 

Źródło: „Dokumentacja geologiczna złoża kruszywa naturalnego „Klekotna” na terenie Nadleśnictwa 

Lubliniec 

Zaleganie zwierciadła wody przedstawiono na Rys. 7.3 oraz w poniższej tabeli. 

Tab. 7.3 Położenie zwierciadła wody w otworach geologiczno-poszukiwawczych 

 

Źródło: „Dokumentacja geologiczna złoża kruszywa naturalnego „Klekotna” na terenie Nadleśnictwa 

Lubliniec 
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Wody powierzchniowe 

  Sieć hydrograficzna w rejonie jest bogato rozwinięta. Przez grzbiet wzniesienia przebiega dział wodny 

oddzielający zlewnię jednostkową rzek: Potoku Łomnickiego (od zachodu i północnego zachodu) oraz Potoku 

Jeżowskiego (od wschodu). Oba cieki to dopływy   Liswarty   przepływającej   południkowo   od   strony   

wschodniej   w odległości   ok. 10 km. Najbliższą rzeką jest Dopływ spod Przywar, przepływający wzdłuż 

północnej granicy terenu badań, będący dopływem Potoku Łomnickiego. 

  Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dziennik Ustaw z 2016 r. 

poz. 1967)  obszar opracowania znajduje się w granicach  Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) 

o nazwie RW6000171816369 Łomnica bez Prądu. 

 

Tabela 7.3. Zestawienie Jednolitych Części Wód Powierzchniowych, w granicach których znajduje się obszar 

opracowania 

 

Źródło: Prognoza oddziaływania na środowisko do Programu Ochrony Środowiska  dla Powiatu 

Lublinieckiego na lata 2019-2022   

 

  Warunki  hydrogeologiczne  czwartorzędowego  piętra  wodonośnego  kształtują  się w zależności  

od  miąższości  i  wykształcenia  tych  osadów.  Występują  na  całej  powierzchni obszaru opracowania ale 

znaczenie użytkowe mają tylko w 30%. Piętro wodonośne wykształcone jest w piaskach i żwirach rzecznych 

i wodnolodowcowych. Zwierciadło wody ma zazwyczaj charakter swobodny i występuje na głębokości od 0,3 

m, w dolinach rzecznych, do 31 m, na wysoczyznach.  Tylko  lokalnie  jest  napięte  przez  warstwy  glin  

zwałowych.  Wydajność w studniach  wierconych  jest  zmienna  i  wynosi  od  1,2  m3 /h,  przy  depresji  12,8  

m,  do 60,3 m3 /h i depresji 12,3 m. 

  Generalnie  według  klasyfikacji  Państwowej  Inspekcji Ochrony Środowiska (PIOŚ), wody te należą 

do wysokiej (Ib) klasy czystości wód podziemnych,  tylko  niekiedy  zalicza  się  je  do  klasy  średniej  (II)  ze  

względu  na  zawartość  żelaza i manganu. 

Wody podziemne 

  Według regionalizacji opartej na strukturach jednolitych części wód podziemnych (JCWPd), 

integrującej zagadnienia gospodarowania wodami podziemnymi i warunków hydrogeologicznych jako 

podstawowych elementów wdrażania i realizacji Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW), wprowadzanej w 

ramach polityki środowiskowej Unii Europejskiej, rejon gminy położony jest w obrębie JCWPd 98 (identyfikator 

UE: PLGW600098). 

  Monoklinalny układ warstw przepuszczalnych, słabo przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych, tworzy 

skomplikowany,  wielowarstwowy  system  wodonośny  wód  podziemnych,  dodatkowo  powiązany układem 

krążenia z wodami powierzchniowymi. Abstrahując od głęboko położonego i odizolowanego utworami 
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nieprzepuszczalnymi poziomu wodonośnego serii węglanowej triasu, najbardziej niezależny od  wód  

powierzchniowych  system  krążenia  wód  podziemnych  posiada  poziom  środkowojurajski, który  tworzy  

oddzielny  układ  krążenia  wód  podziemnych.  Zasilanie  wód  podziemnych  poziomu czwartorzędowego 

odbywa się wskutek infiltracji opadów atmosferycznych i możliwe jest niemal na całym obszarze jego 

występowania. Jedynie lokalnie, gdzie występuje nieco większej miąższości (>15 m)  warstwa  glin  

zwałowych  zasilanie  jest  niemożliwe  lub  bardzo  utrudnione.  Układ  hydroizohips poziomu  

czwartorzędowego  wskazuje,  że  zwierciadło  wód  podziemnych  (wzgl.  powierzchnia piezometryczna) 

wyraźnie nawiązuje do morfologii terenu. Kierunki przepływu wód podziemnych są zróżnicowane i zależą od 

położenia odwadnianego obszaru w stosunku do cieku. Generalnie odpływ wód  odbywa  się  w  kierunku  

Liswarty.  Dopływy  Liswarty  stanowią  systemy  drenażu  o  charakterze lokalnym, natomiast Liswarta jest 

podstawą drenażu dla poziomu czwartorzędowego o charakterze regionalnym. 

  Zasilanie  poziomu  górnojurajskiego  odbywa  się  na  całym  obszarze  jego  występowania  poprzez 

bezpośrednia  infiltrację  opadów  atmosferycznych  w  obrębie  wychodni  wapieni  górnojurajskich, infiltrację 

pośrednią poprzez nadległe warstwy czwartorzędowe, a także kontakty boczne pomiędzy poziomami 

wodonośnymi. Możliwe jest również lokalne zasilanie z wód powierzchniowych. Znaczny wpływ  na  zasilanie  

poziomu  wodonośnego  mają  również  strefy  tektoniczne.  Miąższość  strefy aktywnej wymiany wód wynosi 

od 80 do 160 m, średnio 140 m. 

  W zależności od lokalnej sytuacji geologicznej oraz wzajemnego położenia zwierciadła wód, możliwa 

jest  wymiana  wód  pomiędzy  poziomami  górnojurajskim  i  czwartorzędowym.  Dla  wodonośnego układu 

hydrogeologicznego jury górnej i czwartorzędu podstawę drenażu regionalnego stanowi rzeka Warta.  

Zasilanie  poziomu  środkowojurajskiego  odbywa  się  w  strefie  wychodni:  bezpośrednio  lub pośrednio 

przez utwory czwartorzędowe. Przepływ wód podziemnych następuje zgodnie z upadem warstw, przy czym 

sytuację hydrogeologiczną komplikuje gęsta sieć uskoków o zrzutach od kilku do kilkudziesięciu  metrów,  

która  powoduje,  że  często  pomiędzy  uskokami  poszczególne  bloki  są  od siebie  izolowane.  Zwierciadło  

piezometryczne  poziomu  środkowojurajskiego  ma  charakter subartezyjski  i  stabilizuje  nawet  250  m  

powyżej  spągu  warstwy  napinającej.  Drenaż  poziomu środkowojurajskiego odbywa się poza granicami 

opisywanej jednostki – w dolinach Warty i Prosny. W analogiczny sposób jak poziomu środkowojurajskiego, 

odbywa się zasilanie poziomu dolnojurajskiego, przy czym drenaż tego poziomu odbywa się również przez 

cieki powierzchniowe, częściowo położone poza  obszarem  JCWPd  98.   

  Generalnie  system  krążenia  wód  poziomu  dolnojurajskiego  jest  dość mocno  powiązany  

z  systemem  krążenia  poziomu  czwartorzędowego.  Zasilanie  poziomu  serii węglanowej  triasu  odbywa  

się  całkowicie  poza  granicami  JCWPd  98  (na  południe  i  południowy-zachód). Przepływ wód podziemnych 

następuje w kierunku zachodnim, w stronę doliny Odry, która stanowi  regionalną  strefę drenażu.  Poziom  

ten  na  obszarze  opisywanej  jednostki  eksploatuje  tylko jedna studnia wiercona. 

  Stan ilościowy, chemiczny oraz ocena stanu JCWPd została określona jako dobry. Zbiornik 

jest niezagrożony ryzykiem niespełnienia celów środowiskowych. 
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7.4. Warunki klimatyczno – meteorologiczne 

 Przedstawione w niniejszym punkcie warunki meteorologiczne mają wpływ na emisję zanieczyszczeń 

do powietrza i ich rozprzestrzenianie oraz dotyczą ogólnego stanu przyrody, zjawisk w niej zachodzących, jej 

wrażliwości i odporności na degradację, a także wspomagają zdolności do regeneracji. 

 Zgodnie z podziałem na dzielnice rolniczo-klimatyczne Polski obszar opracowania należy do dzielnicy 

częstochowsko–kieleckiej, charakteryzującej się następującymi parametrami: 

1) średnia roczna temperatura powietrza 7,6 - 80 C, 

2) średnia temperatura stycznia -1,50 – 2,2 C, 

3) średnia temperatura lipca 17,6 – 17,90 C, 

4) liczba dni z przymrozkami 101dni, 

5) czas trwania okresu wegetacyjnego 210 – 220 dni, 

 

 Warunki opadowe na analizowanym obszarze scharakteryzowano na podstawie danych 

pomiarowych IMGW w Dobrodzieniu. Na podstawie danych pomiarowych obliczono średnie miesięczne i 

roczne sumy opadów z wielolecia 1961 – 1990, wyszczególniając rok normalny, suchy i wilgotny (tabela 

poniżej). 

 

Tabela 7.4. Zestawienie średnich miesięcznych sum opadów atmosferycznych w roku normalnym (N), w roku 

suchym (S) oraz w roku wilgotnym (W) 

Rok 
Sumy miesięcznych opadów w mm 

Rok 
XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

N 50 51 42 35 36 44 67 79 84 81 52 43 664 

S 66 43 17 31 16 9 50 44 50 45 83 43 497 

W 56 56 55 78 60 60 40 74 105 170 97 11 862 

Źródło: Opracowanie własne zgodnie z podziałem Polski na dzielnice rolniczo – klimatyczne 

(R. Gumińskiego) 

 W analizowanym wieloleciu średnia roczna suma opadów kształtowała się na poziomie 664mm. 
W latach ekstremalnych roczne sumy opadów wahały się od 497mm w roku naj-suchszym do 862mm w roku 
najbardziej wilgotnym. Dość zróżnicowany rozkład obserwuje się w przebiegu rocznym (z maksimum w lipcu 
– 84 mm i minimum w lutym na poziomie 35 mm). 

 

7.5. Zasoby przyrodniczo-krajobrazowe i ich ochrona prawna 

Obszar opracowania, zgodnie z geobotanicznym podziałem Polski W. Szafera jest położona 

w granicy Podprowincji Środkowoeuropejskiej Właściwej, Krainie Dolnośląskiej, Okręgu Borów Stobrawskich, 

Turawskich i Niemodlińskich, jednostce Dobrodzieńskiej (B.5.3.e). Obszar objęty planem stanowi teren leśny 
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(lasy ochronne)– las sosnowo- świerkowy z domieszką brzozy i buku pospolitego. Flora i fauna występująca 

na przedmiotowym terenie należy do typowych i generalnie rozpowszechnionych elementów w skali całego 

kraju. Nie zostały tu zinwentaryzowane żadne stanowiska szczególnie cennych gatunków roślin i zwierząt.  

Niniejsze  przedsięwzięcie  umiejscowione  jest  poza  obszarowymi  formami  ochrony przyrody.  

W najbliższym  sąsiedztwie  przedmiotowej  inwestycji  znajdują  się  jednak następujące obszary chronione:  

1) Rezerwat Cisy koło Sierakowa (Gmina Ciasna) – ok. 0,68 km, 

2) Rezerwat Łęg nad Młynówką – ok. 5,9 km 

3) Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko- Turawskie –  ok. 15,4 km, 

  Na terenie opracowania nie znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków, do wojewódzkiej 

ewidencji zabytków oraz do gminnej ewidencji zabytków. Obszar planu położony jest również poza strefą 

ochrony archeologicznej. Obszar opracowania nie podlega żadnym szczególnym formom ochrony w zakresie 

walorów krajobrazu.  

 

8. POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI 
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

  Opracowywany projekt ma na celu wprowadzenie do studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrodzień terenów udokumentowanych złóż kopalin, a w dalszej 

konsekwencji przeznaczenie tych terenów pod eksploatację. W przypadku braku realizacji projektowanego 

dokumentu w środowisku przyrodniczym nie dojdzie do negatywnych zmian. 

  Tereny pozostaną w dalszym ciągu w użytkowaniu leśnym bez prawa zabudowy. Przedstawiona we 

wcześniejszych rozdziałach waloryzacja środowiska przyrodniczego, zagospodarowanie terenu, oddalenie 

od zabudowy mieszkaniowej przemawiają za przeznaczeniem analizowanych obszarów pod eksploatację. 

Brak realizacji projektowanego dokumentu będzie niekorzystny społecznie. Pozbawi dochodu gminę (wpływy 

z podatku), właściciela gruntów (wpływy ze sprzedaży kruszywa) oraz mieszkańców gminy (miejsca pracy). 

 

9. STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM 
ODDZIAŁYWANIEM 

W celu scharakteryzowania stanu środowiska przyrodniczego na obszarach objętych 

przewidywanym znaczącym oddziaływaniem przyjęto zasadę analizy danych powiatowych bądź 

wojewódzkich a następnie ich weryfikację na podstawie wizji terenowej.  

Inwentaryzacja terenowa, wykazała że stan środowiska na przedmiotowym terenie jest dobry, co też 

potwierdzają wyniki raportów powiatowych i wojewódzkich. 

9.1 Zanieczyszczenie powietrza 

  Na terenie Gminy Dobrodzień Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu prowadzi 

bezpośredni monitoring powietrza poprzez stację pomiarową, rejestrującą stężenia poszczególnych 

zanieczyszczeń. Wyniki pomiarów przeprowadzanych w 2014, 2015 i 2016 roku wykazały: 
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Tabela 9.1.1 Wyniki pomiarów pasywnych na stacji pomiarowej w Dobrodzieniu w 2014, 2015 i 2016 roku. 

 

Źródło: Wyniki pomiarów uzyskanych w 2014, 2015 i 2016 roku na stacjach monitoringu jakości powietrza w 

województwie opolskim. WIOŚ Opole 

 

  Przeprowadzone w 2014, 2015 i 2016 roku pomiary na stacji pomiarowej w Dobrodzieniu nie 

wykazywały przekroczeń wartości normatywnych dwutlenku siarki i dwutlenku azotu, pozostałe 

zanieczyszczenia nie były mierzone na terenie Gminy Dobrodzień. 

  Klasyfikację stref za rok 2016 wykonano w oparciu o następujące założenia:  

1) klasa A - poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej/docelowej; nie jest wymagane 

prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza;  

2) klasa B - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną, lecz nie przekracza wartości 

dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji; należy określić obszary przekroczeń wartości 

dopuszczalnych, a także przyczyny ich występowania (dotyczy wyłącznie pyłu PM2,5);  

3) klasa C - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną/docelową lub wartość dopuszczalną 

powiększoną o margines tolerancji; należy określić obszary przekroczeń oraz dążyć do osiągnięcia 

wartości kryterialnych, niezbędne jest opracowanie programu ochrony powietrza POP;  

4) klasa D1 - poziom stężeń ozonu nie przekracza poziomu celu długoterminowego; nie jest wymagane 

prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza;  

5) klasa D2 - poziom stężeń ozonu przekracza poziom celu długoterminowego; należy dążyć do 

osiągnięcia poziomi celu długoterminowego do roku 2020. 

Tabela 9.2.2 Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza za rok 2016. 

 

  Na podstawie „Oceny jakości powietrza w województwie opolskim za 2016 r.” obszar Gminy 

Dobrodzień w ramach „strefy opolskiej” został zakwalifikowany:  

1) wg kryterium ochrony zdrowia do klasy A ze względu na poziom SO2, NO2, CO, Pb, As, Cd, Ni, do 

klasy C z powodu przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji PM10, O3, B(a)P, PM2,5, C6H6,  
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2) wg kryterium ochrony roślin do klasy A pod względem poziomu SO2, NO2, do klasy C ze względu na 

poziom O3. 

  Dla zanieczyszczeń zaklasyfikowanych do klasy C wymagane jest opracowanie „Programu Ochrony 

Powietrza” dla obszarów przekroczeń poziomów dopuszczalnych. 

Na obszarze opracowania nie występują żadne źródła emisji zanieczyszczeń powietrza 

 

9.2 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych 

   

 Wodzy powierzchniowe 

  Do degradacji wód powierzchniowych na obszarze gminy przyczyniają się zrzuty ścieków 

komunalnych i przemysłowych, jak również zanieczyszczenia tranzytowe dostarczane wodami 

powierzchniowymi. Na obszarach pozbawionych infrastruktury komunalnej należy się spodziewać degradacji 

wód powierzchniowych przez niekontrolowane zrzuty ścieków z terenów zabudowanych, trafiające do gruntu, 

rowów melioracyjnych, bądź bezpośrednio do cieków. Powodują one z reguły lokalne zanieczyszczenie wód 

objawiające się wzrostem wartości BZT5, oraz zawartości sodu, potasu, azotanów i fosforanów, a także 

skażenie bakteriologiczne wody. Do zanieczyszczenia wód substancjami biogennymi (azotany, fosforany) 

przyczyniają się także spływy z pól uprawnych oraz nawożonych łąk i pastwisk. 

  Obszar opracowania znajduje się w granicach  Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o 

nazwie RW6000171816369 Łomnica bez Prądu. Aktualny stan JCWP został określony jako dobry, 

niezagrożony ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. 

Wody podziemne  

  Według regionalizacji opartej na strukturach jednolitych części wód podziemnych (JCWPd), 

integrującej zagadnienia gospodarowania wodami podziemnymi i warunków hydrogeologicznych jako 

podstawowych elementów wdrażania i realizacji Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW), wprowadzanej w 

ramach polityki środowiskowej Unii Europejskiej, rejon gminy położony jest w obrębie JCWPd 98 

(identyfikator UE: PLGW600098). 

  Stan ilościowy, chemiczny oraz ocena stanu JCWPd została określona jako dobry. Zbiornik 

jest niezagrożony ryzykiem niespełnienia celów środowiskowych. 

  Najnowsze badanie na terenie Gminy Dobrodzień w 2016 roku w ramach monitoringu 

diagnostycznego zlokalizowano jeden punkt pomiarowy wód podziemnych. Dotyczył on jednak zbiornika 

JCWPd nr 110. Jednocześnie badania te mogą stanowić w pewnym stopniu odniesienie do JCWPd nr 98.  

Badane wody mieściły się w III klasie jakości. Charakterystykę punktu przedstawiono poniżej w tabeli: 
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Tabela 9.2 Charakterystyka punktu pomiarowego wód podziemnych w 2016 roku na terenie Gminy 

Dobrodzień. 

 

Źródło: Materiały WIOŚ Opole, 2017 

 

Na obszarze opracowania nie występują zinwentaryzowane Główne Zbiorniki Wód Podziemnych  

 

9.3 Degradacja gleb 

  Gleba stanowi podstawowy, nieodnawialny element środowiska przyrodniczego. Jej właściwości 

decydujące o przydatności rolniczej, muszą być dobrze poznane i monitorowane, a istniejące zasoby 

szczególnie chronione. Jakość środowiska glebowego i ochrona przed zanieczyszczeniami jest istotna z 

punktu widzenia obszarów chronionych.  

  Nadmierna zawartość metali ciężkich degraduje biologiczne właściwości gleb, powoduje 

zanieczyszczenie łańcucha żywieniowego i wód gruntowych. Szczególne zagrożenie stwarzają one w 

glebach kwaśnych, przechodzą bowiem w formy łatwo dostępne dla roślin.  

  Aktualnie obowiązujące kryteria oceny zawartości zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi zawarte 

są w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów 

jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. 2002 Nr 165, poz. 1359). Rozpoznanie stanu gleb 

użytkowanych rolniczo pod względem zanieczyszczenia metalami ciężkimi jest istotne z uwagi na produkcję 

bezpiecznej żywności dla człowieka. Występowanie w glebach podwyższonych zawartości metali ciężkich 

będące następstwem działalności ludzkiej poprzez: emisje przemysłowe, motoryzację, nadmierną 

chemizację rolnictwa, powoduje degradację biologicznych właściwości gleb, skażenie wód gruntowych oraz 

przechodzenie zanieczyszczeń do łańcucha żywieniowego. 

  Nadmierna zawartość metali ciężkich degraduje biologiczne właściwości gleb, powoduje 

zanieczyszczenie łańcucha żywieniowego i wód gruntowych. Szczególne zagrożenie stwarzają one 

w glebach kwaśnych, przechodzą bowiem w formy łatwo dostępne dla roślin.  

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu nie przeprowadzał w ostatnich latach badań 

stanu gleb w województwie opolskim (ostatnie badania wykonywane były w latach 2005-2006). Ogólnie 

w Gminie Dobrodzień część gleb użytków rolnych posiada odczyn lekko kwaśny lub kwaśny. Jedną z 

przyczyn zakwaszenia gleb są kwaśne opady, wprowadzające do gleby jony siarczanowe, azotanowe, 

chlorkowe i hydronowe oraz inne zanieczyszczenia wymywane z atmosfery. Degradujące działanie kwaśnych 

opadów na podłoże oraz zwiększonego zakwaszenia gleby polega na rozkładzie minerałów pierwotnych i 

wtórnych, uwalnianiu z glinokrzemianów glinu, który w formie jonowej ma właściwości toksyczne, wymywaniu 

składników mineralnych z kompleksu sorpcyjnego oraz na znacznym zmniejszaniu aktywności 

mikroorganizmów. Obecnie gleby z obszaru opracowania nie podlegają degradacji związanej z 

użytkowaniem terenu. 
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  Na obszarze objętym opracowanie nie występują historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi 

w rozumieniu  ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019.poz.1396 t.j.). 

 

9.4 Hałas 

  Na terenie opracowania mogą występować jedynie źródła hałasu komunikacyjnego drogowego. Pod 

pojęciem hałasu drogowego rozumie się hałas pochodzący od środków transportu poruszających się po 

wszelkiego rodzaju drogach nie będących drogami kolejowymi. Jest to hałas typu liniowego. 

Na poziom hałasu drogowego mają wpływ przede wszystkim:  

1) natężenie ruchu komunikacyjnego,  

2) udział transportu ciężkiego w strumieniu ruchu,  

3) prędkość ruchu pojazdów (ze wzrostem prędkości hałas rośnie),  

4) typ i stan techniczny pojazdów,  

5) nachylenie drogi,  

6) stan nawierzchni oraz płynność ruchu. 

  Przez obszar opracowania przebiegają drogi leśne, na których źródłem hałasu mogą być jedynie 

pojazdy silnikowe pracowników nadleśnictw, osób wykonujących i kontrolujących gospodarkę leśną, służb 

ratujących zdrowie i mienie ludzkie (policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe), myśliwych wykonujących 

zadania gospodarcze oraz właścicieli pasiek zlokalizowanych w lasach.  

 

9.5 Promieniowanie elektroenergetyczne 

  Promieniowanie elektromagnetyczne jest to emisja energii elektromagnetycznej, pod postacią pól 

elektromagnetycznych, wywołana zmianami ładunków elektrycznych w układach materialnych. Głównymi 

źródłami promieniowania elektromagnetycznego są: 

1) linie elektroenergetyczne i stacje transformatorowe, 

2) stacje bazowe telefonii komórkowej, 

3) stacje radiowe i telewizyjne, 

4) nadajniki radiowe oraz CB-radio, 

5) urządzenia radionawigacji i radiolokacji, 

6) sprzęty gospodarstwa domowego (np. kuchenki mikrofalowe). 

Spośród wyżej wymienionych emitorów promieniowania elektromagnetycznego w obszarze opracowania 

studium nie występuje żadne. 
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10. ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA 

REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCE 

OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 

16 KWIETNIA 2004 r. O OCHRONIE PRZYRODY 

W granicach opracowania nie występują problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia 

realizacji projektowanego dokumentu. Nie zostały tu zinwentaryzowane istniejące formy ochrony zgodnie 

z ustawą o ochronie przyrody. 

Na terenie Gminy Dobrodzień występuje jeden obszar wytypowany do ochrony w ramach sieci 

obszarów Natura 2000. Jest to obszar Natura 2000 Dolina Małej Panwi PLH160008. Obszar ten położony 

jest ok.18 km na południowy- zachód  od terenu objętego opracowaniem. Rozwiązania przyjęte w projekcie 

zmiany studium ze względu na znaczne oddalenie od ww. obszaru nie naruszą jego integralności.  

Ponadto obszar zmiany studium  znajduje się w części projektowanego wg. Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Opolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie. 

Obecnie nie ma możliwości przewidzenia ewentualnego oddziaływania na projektowany obszar ze względu 

na brak przepisów szczegółowych do których można by się odnieść w przedmiotowym dokumencie. 

 

11. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU 
MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNE Z PUNKTU 
WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

Nie stwierdza się, aby usankcjonowanie istniejącego złoża „Klekotna” określone w projekcie zmiany 

studium były sprzeczne z celami w zakresie ochrony środowiska ustanowionymi na szczeblu krajowym 

i regionalnym. Wyszczególnione w projekcie studium ustalenia ogólne dla całego obszaru objętego zmianą 

studium są zgodne z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska oraz pozostałymi ustawami 

gwarantującymi zachowanie naturalnego środowiska – ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, prawo 

górnicze i geologiczne. 

12. OCENA SKUTKÓW USTALEŃ ZMIANY STUDIUM NA POSZCZEGÓLNE ELEMENTY 
ŚRODOWISKA 

  Na projekt zmiany studium składa się część działki nr 178/164 w obrębie Klekotna. Granice 

opracowania zmiany studium są tożsame z granicami udokumentowanego złoża kopalin „Klekotna”. 

Surowiec który będzie podlegał eksploatacji stanowią kruszywa naturalne, które będą zastosowane do 

budownictwa ogólnego. Złoża położone jest w odległości ok. 6 km na północny-wschód od granic 

administracyjnych Miasta Dobrodzień. 

12.1 Oddziaływanie na różnorodność biologiczną, szatę roślinną i zwierzęta oraz krajobraz 

  Prowadzenie odkrywkowej eksploatacji złoża kruszywa spowoduje trwałe przekształcenie 

powierzchni terenów. Pierwotna rzeźba terenu ulegnie całkowitemu przeobrażeniu w stosunku do obecnej, 

w miejsce wzgórz i pagórków mogą powstać wyrobiska o głębokości do kilkunastu metrów.   
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  Teren objęty opracowaniem to grunty leśne. Eksploatacja złoża kruszywa spowoduje konieczność 

usunięcia i zwałowania wierzchniej warstwy gleby, a wraz z nią integralnie związanej fauny i flory. Wydobycie 

złoża spod terenów leśnych spowoduje konieczność wyłączenia obszarów z produkcji leśnej (wycinka lasu). 

W obszarze przewidzianym do eksploatacji dojdzie do czasowej likwidacji populacji mikroorganizmów, 

płazów, gadów, owadów oraz ssaków. Przywrócenie wartości użytkowych zmienionym siedliskom w wyniku 

prac rekultywacyjnych, pozwoli na częściową odbudowę siedlisk pierwotnych a także umożliwi pojawienie się 

nowych gatunków.  

  Oddziaływanie prac wydobywczych na środowisko przyrodnicze będzie miało zróżnicowany 

charakter. Na etapie prowadzenia działalności wydobywczej będą to oddziaływania bezpośrednie, 

krótkoterminowe i negatywne. Po zakończonej eksploatacji oddziaływanie będzie bezpośrednie i pośrednie, 

stałe, pozytywne i odwracalne.  

  Oddziaływanie analizowanego przedsięwzięcia na krajobraz będzie znaczące, a zmiany będą 

nieodwracalne. Dotychczasowy krajobraz leśny zmieni się na okres funkcjonowania kopalni w krajobraz 

kopalniany. Po zakończeniu eksploatacji uzyska on charakter zgodny z kierunkiem rekultywacji, jednakże 

bezpowrotnie odmienny od obecnego. 

 

12.2 Oddziaływanie na ludzi 

  Oddziaływanie przedsięwzięcia na ludzi będzie dotyczyć przede wszystkim pracowników 

zatrudnionych przy wydobyciu. W związku z prowadzonymi pracami eksploatacyjnymi nastąpi pogorszenie 

warunków akustycznych oraz zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w wyniku prac sprzętu 

wydobywczego oraz środków transportu. Największe natężenie hałasu i emisji zanieczyszczeń będzie miało 

miejsce w obrębie kopalni. Oddziaływanie to ustąpi po zakończeniu wydobycia. Oddziaływanie na ludzi 

w przypadku eksploatacji kopalin wiąże się z potencjalnymi zagrożeniami dla zdrowia personelu pracującego 

przy wydobyciu. Eksploatacja złoża będzie prowadzona zgodnie z przepisami, przez osoby uprawnione i nie 

będzie stanowiła zagrożenia dla interesów osób trzecich oraz dla pracowników. Oddziaływanie 

przedsięwzięcia na zamieszkałą ludność, mogłoby wystąpić w przypadku złóż zlokalizowanych w niedalekiej 

odległości od skupisk ludzkich. W przypadku złoża „Klekotna” nie będzie to jednak miało miejsca.  

  Oddziaływanie dotyczyć będzie podniesionych norm hałasu w godzinach pracy żwirowni (prace 

wydobywcze) oraz wzmożonego zapylenia powietrza, szczególnie w porze suchej. W przypadku ww. złoża 

kopalin, wydobycie nie będzie miało istotnego oddziaływania na ludność z uwagi na oddalenie terenów 

wydobycia od zabudowy mieszkaniowej (450- 550m). 

 

12.3 Oddziaływanie na wodę 

  Obszar złoża „Klekotna” znajduje się w bezpośrednim zasięgu JCWP RW6000171816369 Łomnica 

bez Prądu. Ocenia się, że nie istnieje ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych przewidzianych w „Planie 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” dla JCWP. Eksploatacja złoża nie będzie oddziaływać 

negatywnie na jakość oraz ilość wód rzeki Łomnicy.  
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  W bezpośrednim rejonie złoża oraz w strefie jego oddziaływania na środowisko brak jest zbiorników 

wód powierzchniowych oraz ujęć wód i stref ochronnych związanych z takimi ujęciami. W granicach 

opracowania i sąsiedztwie nie występują główne zbiorniki wód podziemnych. 

  Najbliższy ciek stanowi Dopływ spod Przywar przepływający wzdłuż północnej granicy terenu 

opracowania. Złoże „Klekotna” jest suche, a zwierciadło wody występuje ok. 0,5-0,7 m poniżej spągu złoża. 

Przyjmując wielkość wahań retencyjnych w wielkości +0,5 m, nie przewiduje się wystąpienia zwierciadła wody 

w wyrobisku. Jednocześnie istnieje możliwość odprowadzania wód opadowych oraz złożowych do ww. cieku 

wodnego poprzez instalację odwadniającą zakładu górniczego składającą się z osadników oraz rurociągów, 

rowów otwartych i przepustów zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu wodnoprawnym. 

  W przypadku ewentualnej eksploatacji należy zwrócić szczególną uwagę na prowadzenie wydobycia 

kopaliny ze złoża w sposób, który nie spowoduje zanieczyszczenia ww. wód. Problem może wystąpić w 

przypadku awarii sprzętu mechanicznego, skutkującej możliwością wprowadzenia do środowiska gruntowo-

wodnego substancji ropopochodnych. Należy wówczas podjąć niezbędne działania ratunkowe pozwalające 

zapobiec wyciekom olejów i benzyn z maszyn oraz zneutralizować powstałe skażenie wód. Projektowana 

eksploatacja kopaliny zgodnie z opracowanymi projektami zagospodarowania złóż, zapewni w pełni ochronę 

dla wód podziemnych, przy zachowaniu wymogów i przepisów ochrony środowiska, przepisów 

przeciwpożarowych oraz prowadzeniu eksploatacji sprzętu zgodnie z instrukcjami techniczno-ruchowymi, 

które znajdą się na wyposażeniu każdego urządzenia mechanicznego. 

 

12.4 Oddziaływanie na powietrze i klimat 

  Na terenach kopalni kruszywa w wyniku pracy maszyn górniczych oraz ruchu pojazdów wystąpi 

zjawisko nadmiernej emisji spalin oraz wywiewania pyłów i lżejszych frakcji piasków. Powstałe 

zanieczyszczenia będą miały lokalny zasięg ograniczony praktycznie do stref wyznaczonych granicami 

terenów górniczych oraz wąskich pasów wzdłuż dróg transportu kruszywa. Eksploatacja złoża kruszywa 

naturalnego nie powinna wywołać zmian w środowisku na poziomie wyższym od obowiązujących standardów 

jakości powietrza. Sprzyjać temu będzie położenie złóż w terenie oddalonym od siedzib ludzkich, konfiguracja 

terenu i urabianie złóż poniżej poziomu terenu.  

  Oddziaływanie przedsięwzięcia na powietrze atmosferyczne będzie miało charakter bezpośredni, 

krótkookresowy ograniczony do fazy eksploatacji, negatywny i odwracalny. Po zakończeniu eksploatacji i 

rekultywacji oddziaływanie na powietrze atmosferyczne zaniknie. Zakłada się, że nadmierne pylenie na etapie 

wydobycia zostanie ograniczone poprzez wydobywanie kopaliny w stanie wilgotnym lub nawodnionym. 

Obecność pyłów w powietrzu ograniczy się do terenu położonego w najbliższym sąsiedztwie wyrobiska 

kopaliny. Aby ograniczyć nadmierne pylenie w dni upalne i bezdeszczowe hałdy wydobytego kruszywa oraz 

drogi o nawierzchni żwirowej będą zraszane. W przypadku wystąpienia oddziaływania będzie ono miejscowe 

i chwilowe. Poza chwilowym pogorszeniem warunków aerosanitarnych nie przewiduje się zmian czynników 

klimatycznych. 

  Planowane  przedsięwzięcie  nie  jest  związane  ze  znaczącą  emisją  gazów cieplarnianych. 

Nie będzie również miało znaczącego oddziaływania na klimat. Nie wystąpią oddziaływania istotne z punktu 

widzenia dostosowania do zmian klimatu.  
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  Do  gazów  cieplarnianych  zalicza  się:  parę  wodną  (najpowszechniejszy  z  gazów cieplarnianych 

w atmosferze), dwutlenek węgla (CO2 ), metan (CH4 ), freony (CFC), podtlenek azotu  (N2O),  halon,  gazy  

przemysłowe  (HFC, PFC, SF6 ), ozon.  Wpływ  gazu  na  efekt cieplarniany zależy od jego zdolności 

pochłaniania promieniowania podczerwonego i stężenia tego gazu w atmosferze. 

  Planowane  przedsięwzięcie  nie  będzie  związane  ze  znaczącą  emisją  gazów cieplarnianych.  

Jedynie  emisja  dwutlenku  węgla  związana  z  pracą  koparki,  spychacza, zgarniarki,  ładowarki  

i  samochodów transportujących  będzie  miała znikomy (niemierzalny) wpływ  na  efekt  cieplarniany. Nie 

będzie to wartość znacząca  biorąc  pod  uwagę  ilość  spalanych  paliw  -  nawet  w  ujęciu  lokalnym.  

Transport  towarzyszący  przedsięwzięciu  (odbiór  kruszywa naturalnego) będzie się odbywał 

z wykorzystaniem samochodów odbiorców zewnętrznych.  

  Brak  potrzeby  wprowadzania  działań  skutkujących  pochłanianiem  gazów cieplarnianych.  

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych następuje poprzez postęp technologiczny w nowoczesnych 

silnikach koparek, spychaczy, ładowarek oraz samochodów technologicznych transportujących kruszywo.  

  Pośrednie  emisje  gazów  cieplarnianych  związane  będzie  z  wykorzystywaniem  energii 

elektrycznej  pochodzącej  nadal  głównie  z  elektrowni węglowych,  które  są  emitorem  CO2.  Ilość  

wykorzystywanej  energii  prawdopodobnie będzie  bardzo  mała  w stosunku do ilości energii produkowanej 

przez dowolną elektrownię węglową.  

  W  przypadku  prowadzenia  eksploatacji zjawisko  to  będzie  czasowe,  gdyż  po  wyeksploatowaniu  

danego  fragmentu  złoża  nastąpi rekultywacja.  Susze i pożary, fale upałów, nawalne deszcze i burze - nie 

mają związku z planowanym przedsięwzięciem. Brak  istotnego  związku  planowanego  przedsięwzięcia  

z  silnymi  wiatrami, katastrofalnymi  opadami  śniegu,  falami  mrozu,  podnoszącymi  się  poziomami  mórz, 

sztormami, erozją wybrzeża, intruzjami wód zasolonych. 

  W szerszej skali realizacja ustaleń projektu studium nie będzie miała wpływu na klimat regionu  ze  

względu  na  skalę  zmian  zawartych  w  projekcie.  Natomiast  na  pewno  zmianie ulegnie mikroklimat 

terenów na których będzie prowadzona eksploatacja. Obecnie występuje tu topoklimat leśny, w przypadku 

prowadzenia eksploatacji lokalny topoklimat będzie zmieniał się  na  topoklimat  terenów  otwartych,  należy  

jednak  zauważyć,  że  zjawisko  to  występuje również w trakcie prowadzenia zwykłej gospodarki leśnej, gdy 

prowadzone są zręby zupełne  i  odlesiane  są  znacznie  powierzchnie  terenów.   

 

12.5 Oddziaływanie na powierzchnię ziemi 

  Prowadzenie odkrywkowej eksploatacji złoża spowoduje trwałe przekształcenie powierzchni terenów. 

W wyniku eksploatacji wierzchnia warstwa gleby zostanie całkowicie zniszczona. Gleba i podglebie zostaną 

z omawianych obszarów mechanicznie usunięte. Rzeźba terenu ulegnie całkowitemu przeobrażeniu 

w stosunku do pierwotnej. Powstanie wyrobisko poeksploatacyjne. 

  Po zakończonej eksploatacji w obrębie wyrobiska przeprowadzone będą prace rekultywacyjne 

polegające na wyprofilowaniu i złagodzeniu jego ścian oraz odpowiednie zagospodarowanie terenów 

poeksploatacyjnych. Nastąpi odtwarzanie powierzchni terenu oraz poprzez prowadzone zabiegi 

agrotechniczne - odtwarzanie profilu glebowego. Działania te będą korzystne dla środowiska przyrodniczego. 
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12.6 Oddziaływanie na zasoby naturalne 

  W związku z ewentualnym wydobyciem złoża kopaliny w budowie geologicznej terenu powstanie luka 

stratygraficzna. Złoże piasków „Klekotna” położone jest w całości na terenie leśnym, co daje gwarancję 

ochrony zasobów. Potencjalna eksploatacja złoża będzie prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych. 

Odpowiednia technologia wydobycia może sprawić, że nie wystąpi konieczność określenia szczególnego 

obszaru ochrony w sąsiedztwie złoża. Obszar górniczy, który zostanie zaprojektowany na etapie ubiegania 

się o koncesję będzie prawdopodobnie posiadał granice zbliżone do granic udokumentowania złoża. 

  Oddziaływanie przedsięwzięcia na zasoby naturalne będzie miało charakter: bezpośredni, stały, 

nieodwracalny i negatywny. 

 

12.7 Oddziaływanie na zabytki 

  Na terenie objętym projektem zmiany studium nie występują obiekty i dobra kultury objęte ochroną 

konserwatorską w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

jak również nie występują udokumentowane stanowiska archeologiczne. Nie przewiduje się zatem 

występowania jakichkolwiek oddziaływań w tym zakresie. 

 

12.8 Oddziaływanie na dobra materialne 

  Realizacja postanowień studium, tj. przystąpienie do eksploatacji kruszywa w ramach 

udokumentowanego złóż kopalin będzie miała miejsce w obrębie działki, do których inwestor posiada prawo 

do dysponowania. Wszelkie prace prowadzone będą pod nadzorem górniczym i zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. W związku z powyższym zarówno na etapie eksploatacji jak i rekultywacji nie przewiduje 

się wystąpienia szkodliwego wpływu na dobra materialne znajdujące się w otoczeniu obszarów objętych 

zmianą studium. 

 

12.9 Oddziaływanie na obszary chronione w tym obszary, Natura 2000 

  Na terenie gminy Dobrodzień zlokalizowany jest obszar Natura 2000 Dolina Małej Panwi PLH160008. 

Wprowadzenie do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrodzień 

udokumentowanego złoża kopalin oraz przeznaczenie go pod tereny predysponowane do eksploatacji złóż 

kopalin nie będzie oddziaływało na ww. obszar Natura 2000. Udokumentowane złoże kopalin położone są 

poza jego granicami w znacznym oddaleniu tj. ok .18 km 

. 

12.10 Podsumowanie – matryca oddziaływań 

  W celu zobrazowania opisanych powyżej oddziaływań na poszczególne komponenty środowiska 

przyrodniczego stworzona została matryca oddziaływań. W matrycy tej, poszczególne rodzaje oddziaływań 

skonfrontowano z istotnymi komponentami środowiska przyrodniczego. W przypadku oddziaływań: 
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bezpośrednich, pośrednich, wtórnych, skumulowanych, krótkoterminowych, średnioterminowych 

i długoterminowych, stałych i chwilowych, określono występowanie oddziaływania lub jego brak. W przypadku 

tego czy oddziaływanie jest pozytywne czy negatywne, znaki „+/-„ stanowią o jego charakterze. 

Tabela 12.10 Matryca oddziaływań 

Element środowiska 
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Bezpośrednie + + + + - + + + + + + - - - 

Pośrednie + + + + - + + + + + + - - - 

Wtórne + + + + - + + + + + + - - - 

Skumulowane + + + + - + + + + + - - - - 

Krótkoterminowe + + + + - + + + + + - - - - 

Średnioterminowe + + + + - + + - + + + - - - 

Długoterminowe + + + + - + + + + + + - - - 

Stałe + - + + - - - + + - + - - - 

Chwilowe + + + + - + + + + + + - - - 

Pozytywne - + - - - - - - - - - - + - 

Negatywne + - + + - + + + + + + - - - 

Źródło: Opracowanie własne  
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13. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB 

KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA 

ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI PROJEKTOWANEGO 

DOKUMENTU, W SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU 

NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU 

  Rozwiązaniami mającymi na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na środowisko mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu 

będzie: 

1) prowadzenie eksploatacji zgodnie z projektem zagospodarowania złoża i planami ruchu zakładu 

górniczego,  

2) zachowanie wymaganych szerokości pasów ochronnych od dróg dojazdowych, innych gruntów 

leśnych, zgodnie z normami obowiązującymi w górnictwie odkrywkowym,  

3) przestrzeganie dopuszczalnych norm hałasu 
4) ograniczenie pracy urządzeń górniczych do pory dziennej,  

5) praca na sprawnym technicznie sprzęcie i maszynach, podlegających stałej kontroli,  

6) prowadzenie zgodnej z przepisami odrębnymi gospodarki odpadami poeksploatacyjnymi 

i komunalnymi,  

7) ścieki powstające na terenach kopalni należy kierować do oczyszczalni ścieków lub do szczelnych 

zbiorników bezodpływowych,  

8) odpowiednie oznakowanie terenu zakładów górniczych poprzez umieszczenie tablic informacyjnych 

i ostrzegawczych lub ewentualne ogrodzenie terenu,  

9) transport urobku z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska w zakresie stanu sanitarnego 

atmosfery (zapylenie) oraz zakłóceń akustycznych, w szczególności na terenach zabudowanych, 

10) przeprowadzenie prac rekultywacyjnych oraz naprawa szkód spowodowanych eksploatacją, 

zgodnie z zasadami ochrony środowiska i przepisami odrębnymi,  

11) w przypadku terenów zmeliorowanych i zdrenowanych użytków rolnych ochrona urządzeń 

melioracji wodnych poprzez utrzymanie drożności rowów (z możliwością ich przebudowy na 

warunkach określonych w pozwoleniu wodno-prawnym). 

 

Do działań kompensujących straty poniesione w środowisku w wyniku eksploatacji kruszywa naturalnego 

zaliczyć należy:  

1) niwelowanie rzeźby terenu poprzez łagodzenie skarp i wyrównywanie den wyrobisk 

poeksploatacyjnych,  

2) przywracanie wartości użytkowych zdegradowanej pokrywie glebowej,  

3) zalesienie terenów poeksploatacyjnych,  

4) zakładanie budek dla ptaków itp. 
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  Rekultywacja terenów zdegradowanych winna odbywać się sukcesywnie, w miarę przesuwania się 

frontu robót wydobywczych, a grunty winny być stopniowo rekultywowane i przywracane do użytkowania w 

zależności od zatwierdzonego kierunku rekultywacji. Przy zalesianiu i zadrzewianiu terenów należy zadbać 

o dobór odpowiednich do warunków siedliskowych i układów przestrzennych gatunków drzew, krzewów i 

innych roślin. 

  W granicach gminy Dobrodzień zlokalizowany jest obszar Natura 2000 Dolina Małej Panwi 

PLH160008. Wprowadzane do Studium udokumentowane złoże kopalin nie jest położone w jego granicach. 

 

14. ROZWIĄZANIA  ALTERNATYWNE  DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH 

W PROJEKTOWANYM DOKUMENCIE WRAZ Z UZASADNIENIEM ICH WYBORU 

Do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie nie przewidziano rozwiązań alternatywnych 

z uwagi na brak możliwości wariantowania tego rodzaju przedsięwzięć. Lokalizacja terenów powierzchniowej 

eksploatacji surowców mineralnych determinowana jest występowaniem udokumentowanych złóż kruszywa 

naturalnego na ściśle określonym obszarze. Dodatkowo ich umieszczenie w dokumencie studium wynika 

z obowiązku prawnego nałożonego na gminę w ramach ustawy Prawo geologiczne i górnicze. 

 

15. TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO 

Projekt zmiany studium został sporządzono dla terenu położonego w granicach administracyjnych 

gminy Dobrodzień, leżącej w powiecie oleskim, województwie opolskim. Odległość obszaru opracowania od 

granicy państwa wynosi ok. 100 km. Stąd niniejsze opracowanie nie podejmuje zagadnienia 

transgranicznego oddziaływania na środowisko, które dotyczy wyłącznie terenów położonych w strefie 

przygranicznej. 

16. STRESZCZENIE OPRACOWANIA W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Gmina Dobrodzień leży w środkowo-wschodniej części województwa polskiego, w powiecie oleskim. 

Projekt zmiany studium obejmuje teren położony w granicach obrębu Klekotna, gmina Dobrodzień.  

 W dnia 30 października 2019 r. Rada Miejska w Dobrodzieniu podjęła uchwałę Nr XII/95/2019 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Dobrodzień ” - części działki nr 178/164 obręb Klekotna.  

 Złoże „Klekotna” zostało zatwierdzone przez Marszałka Województwa Opolskiego decyzją DOŚ-

II.7427.14.2019.JJ z dnia 31.07.2019 r.. Zgodnie z Art. 95 pkt. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U 

z 2019 poz. 868 z późń. zm.) w terminie do 2 lat od dnia zatwierdzenia dokumentacji geologicznej przez 

właściwy organ administracji geologicznej obszar udokumentowanego złoża kopaliny oraz obszar 

udokumentowanego kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla obowiązkowo wprowadza się do 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

Dokument projektu zmiany studium jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu 

ochrony środowiska, ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz uwzględnia uwarunkowania ekofizjograficzne 

terenu. Analizie został poddany stan środowiska przyrodniczego, zidentyfikowano jego zagrożenia oraz 
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potencjalne zmiany w wyniku realizacji ustaleń zmiany studium. Do rozwiązań zawartych w projektowanym 

dokumencie nie przewidziano rozwiązań alternatywnych z uwagi na brak możliwości wariantowania tego 

rodzaju przedsięwzięć. Dla projektu studium wyklucza się możliwość transgranicznego oddziaływania na 

środowisko.  

Reasumując można stwierdzić, że oddziaływanie projektowanego dokumentu, polegającego na 

usankcjonowaniu złoża „Klekotna” w projekcie studium, po zastosowaniu przyjętych zaleceń nie spowoduje 

przekroczeń dopuszczalnych standardów środowiskowych w otoczeniu. 

 

  



35 
 

Dobrodzień,  12 kwietnia 2020 r. 

OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 283), oświadczam, że spełniam warunki zawarte - w art. 74a ust. 2 pkt 1 lit. b - ukończyłem, w rozumieniu 

przepisów o szkolnictwie wyższym, studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku związanym 

z kształceniem w obszarze nauk przyrodniczych z dziedziny nauk o Ziemi oraz 

- w art. 74a ust. 2 pkt 2 - brałam udział w przygotowaniu co najmniej 5 prognoz oddziaływania na środowisko. 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 




