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1. WSTĘP
1.1. Podstawy formalno – prawne opracowania prognozy
Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji projektu Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek, której elementem
jest prognoza, stanowi realizację obowiązku prawnego wynikającego z dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na
środowisko oraz zapewnia zgodność z 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 (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.
Podstawę formalną opracowania stanowi Uchwała Nr XXXIII/244/2013 Rady Miejskiej w Głogówku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Głogówek.
Gmina Głogówek posiada obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Głogówek przyjęte uchwałą Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXXVI/316/98 z dnia 18
czerwca 1998 roku, obejmujące granicami opracowania cały obszar gminy.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głogówek podlegało zmianą,
przyjętym uchwałami:
Uchwałą Nr XVIII/131/2008 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głogówek.
Uchwałą Nr XXXI/250/2009 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 marca 2009 r w sprawie zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek uchwalonego
uchwałą Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXXVI/316/98 z dnia 18 marca 1998 roku. Zmiana studium
obejmowała część terenów rolnych w obrębach Nowe Kotkowice, Stare Kotkowice, Biedrzychowice,
Zwiastowice, Twardawa i Wróblin. Celem zmiany było wprowadzenie na terenach objętych zmiana
obszaru dopuszczającego lokalizacje siłowni wiatrowych
Niniejsze opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
i Gminy Głogówek, jest faktycznie zmianą obowiązującego dokumentu, ale w granicach administracyjnych
gminy i ponieważ opracowywany dokument zastąpi w całości obowiązujące studium razem ze zmianami,
opracowanie nie nazwano zmianą.
Faktycznie opracowanie studium ma na celu wprowadzenie zmian, przy utrzymaniu zasadniczej polityki
gminy Głogówek, określonej w obowiązującym studium.
Do najważniejszych aktów prawnych wykorzystanych podczas sporządzania prognozy należą:
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013
r., poz. 1235);
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo górnicze i geologiczne (t.j. Dz.U. 2015 poz. 196 ze zm.)
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 909 ze
zm.);
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2015 poz.
199 ze zm.);
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2013r., poz. 1232 ze zm.);
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2014 poz. 1446
ze zm.);
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. 2015r., poz. 469);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2013r., poz. 627 ze zm.);
Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r. (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1153 ze zm.);
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2012, poz. 1109);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397;
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
roślin (Dz.U. 2014r. poz. 1409);
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierząt (Dz.U. 2014 poz. 1348) .

1.2. Cel i zakres prognozy
Prognoza oddziaływania na środowisko dla Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Głogówek (zwana dalej Studium) ma na celu dokonanie kompleksowej
oceny skutków realizacji zapisów studium w odniesieniu do poszczególnych komponentów środowiska
przyrodniczego. Prognoza identyfikuje możliwe do wystąpienia źródła zagrożeń dla środowiska oraz ustala
prognozowany wpływu planowanych rozwiązań przestrzennych projektu Studium. Integralną częścią
dokumentu jest wskazanie działań minimalizujących zidentyfikowane, potencjalnie niekorzystne
oddziaływania, a także zaproponowane metod monitoringu realizacji postanowień dokumentu.
Zakres merytoryczny Prognozy został ustalony zgodnie z art. 51 ust. 2 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, na podstawie uzgodnienia Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Opolu oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku. Uzgodniono pełny zakres
prognozy.

1.3. Metody zastosowane przy sporządzaniu prognozy
Prognozę opracowano na podstawie analizy projektu studium, a także obowiązujących planów
zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Głogówek, założeń ochrony środowiska, informacji o
projektowanych inwestycjach oraz materiałów archiwalnych dotyczących charakterystyki i stanu
środowiska przyrodniczego. Istotnym elementem analizy było przeprowadzenie wizji terenowej obszaru
objętego ustaleniami studium, a także uwzględnienie sposobu zagospodarowania i struktury przyrodniczej
terenów sąsiednich. Przyjęte w projekcie studium zapisy i ustalenia poddano analizie względem informacji i
wskazań zawartych w opracowaniu ekofizjograficznym dla gminy Głogówek.
Rozpoznanie aktualnego stanu środowiska i obecnie istniejących problemów związanych z jego ochroną, a
także identyfikacja potencjalnych zagrożeń wynikających z realizacji studium pozwoliły na dokonanie oceny
oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska i wybór działań służących zapobieganiu,
ograniczaniu i minimalizacji niekorzystnym oddziaływaniom.
W wyniku przeprowadzonej analizy rozwiązań planistycznych ustalono charakter oddziaływań na
poszczególne elementy środowiska z uwzględnieniem intensywności powodowanych przez nie
przekształceń, czas ich trwania oraz ich zasięg przestrzenny. Zasadniczą część prognozy wykonano w ujęciu
tabelarycznym.

1.4. Wykorzystane materiały
Do podstawowych materiałów źródłowych wykorzystanych przy sporządzaniu prognozy należą:
Opracowanie ekofizjograficzne miasta i gminy Głogówek, Autorska Pracowania Architektury i
Urbanistyki, Opole, 2007r.
Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Głogówek na lata 2004
– 2007 z perspektywą do roku 2011, Głogówek 2004,
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2009 – 2012 z perspektywą
2013 - 2016, Głogówek 2009,
Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Głogówek na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem
perspektywy na lata 2013 – 2016, Głogówek 2009 r.
Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami
dla Gminy Głogówek na lata 2009 – 2012 z perspektywą na lata 2013 – 2016, Głogówek 2009 r.,
Program Rozwoju Lokalnego Gminy Głogówek na lata 2004 – 2013, Głogówek 2004 r.,
Strategia Rozwoju Gminy Głogówek, Głogówek 1999 r.,
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego, uchwalony przez Sejmik
Województwa Opolskiego uchwałą nr XLVIII/505/2010 z dnia z dnia 28 września 2010 r.
Prognozy oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
miasta Głogówek,
Plan Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii w Województwie opolskim, Opole 2009r.,
Stan Środowiska w Województwie Opolskim w roku 2013 r. Opole 2014 r.,,
Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r.,
Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017,
Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku
2019,
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Strategia Rozwoju Powiatu Prudnickiego na lata 2001 – 2015.

2. USTALENIA PROJEKTU STUDIUM ORAZ JEGO POWIĄZANIA Z
INNYMI DOKUMENTAMI
2.1. Położenie administracyjne
Miasto i gmina Głogówek położone są w południowo-zachodniej części Polski na terenie województwa
opolskiego, w powiecie prudnickim. Zajmuje obszar o powierzchni 170 km2, w tym powierzchnia miasta to
22,02 km2 (obszar miasta stanowi 12,9 % terenów gminy), w którym na koniec 2013 r. zamieszkiwało
ogółem 13 683 osób, z czego 5 702 w mieście. Graniczy z gminami:
Strzeleczki – od północy;
Krapkowice i Walce – od północnego – wschodu;
Pawłowiczki i Głubczyce – od południa;
Lubrza i Biała – od zachodu;
Reńska-Wieś – od wchodu;
Niewielką część jej południowej granicy stanowi granica państwa z Republiką Czeską.
Gmina należy do typowych gmin miejsko-wiejskich z wyraźnie wykształconym i ośrodkiem stołecznym.
W skład gminy wchodzą miasto Głogówek oraz 21 sołectw:
1) Sołectwo Biedrzychowice - obejmuje wieś Biedrzychowice,
2) Sołectwo Błażejowice Dolne - obejmuje wieś Błażejowice Dolne,
3) Sołectwo Ciesznów - obejmuje wieś Ciesznów,
4) Sołectwo Dzierżysławice - obejmuje wieś Dzierżysławice,
5) Sołectwo Góreczno - obejmuje wieś Góreczno,
6) Sołectwo Kazimierz - obejmuje wieś Kazimierz,
7) Sołectwo Kierpień - obejmuje wieś Kierpień,
8) Sołectwo Leśnik - obejmuje wieś Leśnik
9) Sołectwo Mionów - obejmuje wieś Mionów
10) Sołectwo Mochów - obejmuje wieś Mochów
11) Sołectwo Nowe Kotkowice - obejmuje wieś Nowe Kotkowice, Chudobę
12) Sołectwo Racławice Śląskie - obejmuje wieś Racławice Śląskie
13) Sołectwo Rzepcze - obejmuje wieś Rzepcze
14) Sołectwo Stare Kotkowice- obejmuje wieś Stare Kotkowice
15) Sołectwo Szonów - obejmuje wieś Szonów
16) Sołectwo Tomice - obejmuje wieś Tomice
17) Sołectwo Twardawa - obejmuje wieś Twardawa i Malkowice
18) Sołectwo Wierzch - obejmuje wieś Wierzch
19) Sołectwo Wróblin - obejmuje wieś Wróblin
20) Sołectwo Zawada - obejmuje wieś Bud, Golczowice, Mucków, Sysłów
21) Sołectwo Zwiastowice - obejmuje wieś Zwiastowice.

2.2 Położenie geograficzne`
Miasto i gmina Głogówek zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym Polski wg J. Kondrackiego leży
w południowej części podprowincji Nizin Środkowopolskich, w obrębie makroregionu Niziny Śląskiej.
Środkowo-południowa część gminy położona jest w mezoregionie Płaskowyżu Głubczyckiego, a część
północna w mezoregionie Kotliny Raciborskiej. Granica pomiędzy mezoregionami przebiega na wysokości
200 – 220 m n.p.m., na linii miejscowości Mionów – Błażejowice – Mochów – Głogówek – Stare Kotkowice –
Biedrzychowice – Zwiastowice i skręca na południe w kierunku wsi Urbanowice.
Gmina Głogówek położona jest nad prawym brzegiem rzeki Osobłogi, lewobrzeżnego dopływu Odry.
Obszar gminy położony w obrębie Kotliny Raciborskiej (170 – 200 m n.p.m.) cechuje krajobraz równinny, o
mało urozmaiconej rzeźbie terenu: płaskorówninnej, niskopagórkowatej i niskofalistej. Spadki terenu nie
przekraczają tu przeważnie 0,5%, z wyjątkiem dolin rzecznych, gdzie dochodzą do 10%. Elementami
ożywiającymi krajobraz są łagodnie wcięta, płaska dolina Straduni oraz silnie wcięta zachodnią krawędzią
dolina Osobłogi. Rzeźba terenu położonego w obrębie Płaskowyżu Głubczyckiego (200 – 220 m n.p.m.) jest
bardziej urozmaicona i zmienia się na falista, pagórkowata, wysokofalista, rzadziej wzgórzowa. Pagórki są
zazwyczaj rozległe, płaskie lub słabo zaokrąglone i opadają ku otaczającym je dolinom wyraźnymi zboczami.
Cechą charakterystyczną tego terenu jest jego rozczłonkowanie przez szereg suchych dolin, wciętych
głęboko w utwory lessowate. Względna deniwelacja terenu miedzy szczytami pagórków a dnem suchych
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dolin sięga do 40 m. Strome zbocza dolin osiągają spadki 8 – 20°. Największe urzeźbienie terenu, wyrażające
się spadkami powyżej 8°, charakterystyczne jest dla sołectw Szonów, Kazimierz i Wróblin.
Charakterystyczną cechą struktury przestrzennej krajobrazu gminy jest zdecydowana dominacja gruntów rolnych,
głównie ornych i bardzo niewielka lesistość. Struktura ta jest uwarunkowana bardzo dobrymi warunkami glebowymi do
produkcji rolnej i co się z tym wiąże dominacją funkcji rolniczej.

2.3 Zawartość i główne cele projektu studium
Generalnie w studium zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek przyjęto zasadę
utrwalenia istniejącej struktury funkcjonalno-przestrzennej tj.:
ochronę wysokich klas gruntów rolnych oraz rozwój funkcji rolniczej obszaru, wysokonakładowego
rolnictwa w związku z wyróżniającymi się warunkami glebowymi gminy w województwie;
koncentrację i rozwój mieszkalnictwa i funkcji usługowych oraz produkcyjnych w mieście Głogówek;
zmiana studium nie wprowadziło istotnych korekt w zakresie zabudowy mieszkaniowej miasta,
celem zmiany studium było uruchomienie nowych terenów produkcyjno – usługowych i
wykreowanie strefy produkcyjno – usługowej w mieście, z dopuszczeniem lokalizowania terenów
rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii solarnej –
urządzenia fotowoltaiczne, o mocy przekraczającej 100 kW;
 umiarkowany rozwój miejscowości gminy, w zakresie ukształtowanych układów wiejskich z
koncentracją nowej zabudowy mieszkaniowej we wsiach posiadających w stanie istniejącym
wysokie standardy obsługi mieszkańców tj. we wsi Racławice Śląskie, Twardawa, Biedrzychowice; w
stosunku do obowiązujących ustaleń studium nie wyznaczono nowych kompleksów zabudowy,
jedynie uzupełniono luki w zabudowie lub dodano linię zabudowy z wykorzystaniem układu
komunikacyjno infrastrukturalnego, dla którego obowiązujące studium wyznaczyło zabudowę tylko
po jednej stronie drogi dojazdowej – w takiej sytuacji w przypadku braku przeciwskazań
środowiskowych wyznaczono zabudowę po obydwu stronach drogi, w celu wykorzystania
potencjału ciągu infrastrukturalno – komunikacyjnego oraz zapewnienia właściwego obciążenia
układu wodno – kanalizacyjnego;
zrezygnowano z obszarów terenów lokalizacji elektrowni wiatrowych (w obrębach Nowe Kotkowice,
Stare Kotkowice, Biedrzychowice, Zwiastowice, Twardawa i Wróblin) i jednocześnie wyznaczono
tereny pod lokalizację elektrowni fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 100 kW w granicach
terenów określonych na rysunku studium w mieście Głogówek, wsi Rzepcze i Ciesznów
 zachowano zaplanowany układ komunikacyjny z obwodnicami na przebiegu drogi krajowej, dróg
wojewódzkich i drogi powiatowej (obwodnice miasta Głogówka oraz wsi Stare Kotkowice,
Biedrzychowice, Zwiastowice, Twardawa, Racławice Śląskie, Tomice, Dzierżysławice);
zachowano rozwój terenów zabudowy usługowej i produkcyjnej we wsiach, uwzględniając zapisy
obowiązujących planów miejscowych oraz istniejące przekształcenia terenów zagrodowych na
tereny zabudowy usługowej;
zachowano strategiczne ustalenia dotyczące realizacji zbiornika wodnego „Kierpień” jako szanse na
rozwój usług turystyki – wypoczynku pobytowego oraz zbiorniki retencyjne „Racławice Śląskie” na
rzece Osobłoga, „Mionów” na rzece Młynówka i „Walce” na rzece Stradunia;
zachowano ustalone w planach miejscowych strefy konserwatorskie miasta Głogówka oraz zgodnie
z wytycznymi konserwatorskimi objęto ochroną historyczne obszary ruralistyczne,
wprowadzono obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz udokumentowanych złóż zgodnie
z wymogami przepisów odrębnych,
zachowano zaplanowane ustaleniami obowiązującego studium oraz wskazane w opracowaniu
ekofizjograficznym obszary proponowane do objęcia ochroną przyrodniczą,
dostosowano ustalenia studium do wymogów znowelizowanej ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.).
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
składa się z:
części tekstowej zawierającej opis uwarunkowań oraz ustalenia określające kierunki zagospodarowania
przestrzennego gminy,
części graficznej, składającej się z:
rysunku: „Uwarunkowania”, w skali 1:10 000,
rysunku: „Kierunki rozwoju”, w skali 1:10 000
Uwarunkowania mają charakter informacyjny natomiast kierunki zagospodarowania przestrzennego mają
charakter regulacyjny
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Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.
Dz.U. 2015 poz. 199 ze zm.) w studium:

uwzględniono uwarunkowania wynikające z:
 dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu;
 stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony;
 stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości
zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, w tym krajobrazu
kulturowego;
 stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
 rekomendacji i wniosków zawartych w audycie krajobrazowym lub określenia przez audyt
krajobrazowy granic krajobrazów priorytetowych;
 warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia;
 zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia;
 potrzeb i możliwości rozwoju gminy;
 stanu prawnego gruntów;
 występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych;
 występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych;
 występowania udokumentowanych złóż kopalin, zasobów wód podziemnych oraz
udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla;
 występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych;
 stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania
gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami;
 zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych;
 wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej.
 określono:
 kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów, w tym wynikające
z audytu krajobrazowego;
 kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny
wyłączone spod zabudowy;
 obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu, w tym
krajobrazu kulturowego i uzdrowisk;
 obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
 kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
 obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
 obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym,
zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa i ustaleniami
programów;
 obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych;
 obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i
nieleśne;
 kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej;
 obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych;
 obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny;
 obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji;
 granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych;
Kierunki zagospodarowania przestrzennego określone zostały poprzez wyznaczenie celów, kierunków
działań i zadań polityki przestrzennej oraz wydzielenie na obszarze gminy:
- obszarów o odmiennym użytkowaniu,
- obszarów objętych różnymi formami ochrony i ograniczeń użytkowania oraz wymagających ochrony i
ograniczeń użytkowania – tworzące system obszarów szczególnej ochrony środowiska.
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Przyjęty w studium model struktury funkcjonalno-przestrzenną składa się z:
Funkcji rolniczej
W ramach studium terenami szczególnie predestynowanymi do pełnienia funkcji rolniczej są tereny
oznaczone na rysunku studium symbolem: R – tereny rolne oraz RU – tereny o dominującej funkcji obsługi
produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.
Funkcji gospodarki leśnej
Zalesienie gruntów będzie miało wpływ na kształtowanie krajobrazu przyrodniczego i ochronę środowiska a
także zmniejszy zagrożenie występowania erozji, oraz poprawne retencjonowanie wód i warunki
mikroklimatyczne. Tereny zalesione mogą być również wykorzystywane w celach wypoczynkowych.
Dopuszcza się przeznaczanie pod zalesienie gruntów rolnych nie wykazanych w studium pod zalesienie, pod
warunkiem nie kolidowania z projektowanym i istniejącymi sieciami i urządzeniami infrastruktury
technicznej i drogowej, z wyjątkeim terenów oznaczonych symbolem 1R.
W ramach studium terenami szczególnie predestyonowanymi do pełnienia funkcji gospodarki leśnej są
tereny oznaczone na rysunku studium symbolem: ZL – tereny lasów i ZLp tereny lasów – projektowane
zagospdoarowanie.
Funkcji mieszkaniowej
Potrzeby mieszkaniowe miasta Głogówek związane są z przewidywaną stabilizacją spadku liczby ludności
oraz z potrzebą poprawy standardów zamieszkiwania. Przewiduje się przede wszystkim realizację mieszkań
w zabudowie jednorodzinnej. W zakresie realizacji nowych mieszkań na terenach wiejskich należy dążyć do
koncentracji budowy mieszkaniowej we wsiach posiadających w stanie istniejącym wysokie standardy
obsługi mieszkańców tj. we wsi Racławice Śląskie, Twardawa i Biedrzychowice. Istotny ruch budowlany
może wystąpić we wsi Stare Kotkowice, Szonów i Wierzch.
Kierunki działań obejmują:
Przygotowanie terenów pod zabudowę tj. wyposażenie w infrastrukturę techniczną i drogi.
Dostosowanie istniejącej infrastruktury społecznej do rzeczywistych potrzeb w tym zakresie.
Adaptację, uzupełnienia i modernizacje istniejącej zabudowy.
 Dopuszczenie przekształceń funkcji pierwotnych (zabudowy zagrodowej) do funkcji usług lokalnych
lub zabudowy mieszkaniowej.
Kształtowanie nowej zabudowy w ramach strefy dopuszczalnego zainwestowania – tworzenie
zabudowy zwartej (wypełnianie luk, enklaw, realizacja zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie
terenów zainwestowanych wzdłuż istniejących dróg).
Uzupełnienie niezbędnego zakresu usług podstawowych.
W obrębie terenów mieszkaniowych dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych, usług rzemiosła i usług
publicznych, niewielkich zespołów garaży i parkingów. Zakłada się utrzymanie istniejącej zieleni
towarzyszącej oraz wprowadzanie zieleni parkowej, osiedlowej i izolacyjnej.
W ramach niniejszego studium terenami szczególnie predestynowanymi do pełnienia funkcji mieszkaniowej
są tereny oznaczone na rysunku studium symbolem:

MN – tereny o dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

MM - tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej,

MU – tereny o dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowo-usługowej;

MS – tereny zabudowy śródmiejskiej;

RM – tereny o dominującej funkcji zabudowy zagrodowej.
Funkcji usługowej
Miasto Głogówek stanowi ośrodek gminny 2 poziomu obsługi, o zasięgu lokalnym, obsługujący w zakresie
usług ponadpodstawowych teren całej gminy będący ośrodkiem gminnym o kompleksowym wyposażeniu
w urządzenia obsługi ludności. Niektóre występujące usługi (w zakresie oświaty i zdrowia) na terenie miasta
zachowają swój ponadgminny charakter. Usługi wyższego stopnia w zakresie ochrony zdrowia, o światy,
administracji zapewniać będzie głównie miasto Prudnik, które pozostanie centrum regionu.
Ośrodki 1 poziomu obsługi z poszerzonym programem usługowym stanowią Wsie Racławice Śląskie,
Twardawa, Biedrzychowice i Szonów. Zakres usług w tych wsiach będzie wspomagać gminny ośrodek
usługowy. Wsie Kierpień, Rzepce, Mochów, Mionów, Wierzch, Kazimierz, Wróblin, Stare Kotkowice będą
wyposażone w usługi elementarne, przy czym poziom ich wyposażenia będzie uzależniony od popytu.
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Oprócz wydzielonych terenów pod usługi dopuszcza się lokalizowanie usług nieuciążliwych wśród zabudowy
mieszkaniowej. Należy dążyć do wyodrębnienia lokalnych ośrodków usługowych w poszczególnych
miejscowościach gminy.
Ustala się lokalizowanie usług oświaty, kultury, sportu, zdrowia i opieki społecznej i innych usług
publicznych na terenach mieszkaniowych, mieszkaniowo – usługowych, usługowych oraz innych zgodnie z
ustaleniami studium. W planach miejscowych dopuszcza się wydzielanie tych terenów wyłącznie pod cele
usług publicznych.
W ramach niniejszego studium terenami szczególnie predestynowanymi do pełnienia funkcji usługowej są
przede wszystkim tereny oznaczone na rysunku studium symbolami:
 U –tereny o dominującej funkcji zabudowy usługowej;
 U/KS – tereny o dominującej funkcji zabudowy usługowej i obsługi komunikacji samochodowej,
 U/P –tereny o dominującej funkcji zabudowy usługowej i produkcyjnej,
 U/P/RU –tereny o dominującej funkcji zabudowy usługowej, produkcyjnej i obsługi gospodarki
rolniczej.
Funkcji produkcyjnej i górniczej
Rozwój przemysłu jest i będzie związany z terenem miasta. Podstawowy obszar pod Iokalizację nowych
zakładów położony jest po północno – wschodniej stronie miasta.
Pożądany jest również rozwój małych zakładów przemysłowych, związany z istniejącą bazą surowcową na
terenach wsi, w których dominująca funkcja rolnicza traci na znaczeniu, głównie we wsiach Racławice
Śląskich, Twardawa, Rzepcze, ale również w Biedrzychowicach, Szonowie, Starych Kotkowicach i Wierzchu.
Działalność związana z produkcją i przemysłem jest istotna z punktu widzenia dalszego rozwój społeczno gospodarczego gminy.
W zakresie funkcji górniczej, studium ustala:
eksploatację wszystkich udokumentowanych złóż, wyznaczania w ich zakresie terenów i obszarów
górniczych oraz prowadzenia ich eksplantacji, z zachowaniem uwarunkowań przyrodniczych,
dla ustanowionych terenów i obszarów górniczych studium określa ich przeznaczenie jako tereny o
dominującej funkcji eksploatacji surowców naturalnych.
W ramach niniejszego studium terenami szczególnie predestynowanymi do pełnienia funkcji produkcyjnej i
górniczej są przede wszystkim tereny oznaczone na rysunku studium symbolami:

PG –tereny o dominującej funkcji eksplatacja surowców naturalnych;

P/U – tereny o dominującej funkcji zabudowy produkcyjnej i usługowej;

P/U/M – tereny o dominującej funkcji zabudowy produkcyjnej i usługowej z dopuszczeniem
zabudowy mieszkaniowej;
Funkcji infrastruktury technicznej
Tereny wydzielone pod funkcje infrastruktury technicznej stanowią miejsca lokalizacji obiektów i urządzeń
różnego typu. Poza wydzielonymi terenami, lokalizowania infrastruktury technicznej, na pozostałych
terenach na całym terenie miasta i gminy Głogówek dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej na
warunkach określonych w przepisach odrębnych.
W ramach niniejszego studium terenami szczególnie predestynowanymi do pełnienia funkcji infrastruktury
technicznej są tereny oznaczone na rysunku studium symbolem:
G – tereny obiektów i urządzeń zaopatrzenia w gaz;
W – tereny obiektów i urządzeń zaopatrzenia w wodę;
IT–tereny infrastruktury technicznej.
Funkcji produkcji energii odnawialnej, w tym o mocy przekraczającej 100 kW
Szczególnymi obiektami w zakresie infrastruktury technicznej są tereny wskazane do produkcji energii
odnawialnej.
W ramach studium terenami szczególnie predysponowanymi do pełnienia funkcji obszarów, na których
rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii, w tym o mocy
przekraczającej 100 kW są tereny oznaczone na rysunku studium symbolem:
Ef – tereny rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii solarnej –
urządzenia fotowoltaiczne, o mocy przekraczającej 100 kW,
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U/P/Ef – tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej oraz elektroenergetyki - lokalizowania urządzeń
wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 100 kW,
P/U/Ef – tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej oraz elektroenergetyki - lokalizowania urządzeń
wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 100 kW.
MU/Ef - tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej oraz elektroenergetyki - lokalizowania urządzeń
wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 100 kW.
Funkcji turystycznej i rekreacyjnej
Za chroniony dla rozwoju turystyki oraz kwalifikowanych form rekreacji i wypoczynku uznaje się głównie
obszar doliny rzeki Osobłogi oraz miasta Głogówek w tym
Rejon wsi Kierpień - jako terenu realizacji przyszłego zbiornika wodnego (po eksploatacji
udokumentowanego złoża surowców naturalnych Kierpień) oraz przewidywanego do rozwoju
obiektów i urządzeń wypoczynku pobytowego i sportów wodnych, a także przeznaczonego na cel
hodowlany i związany z nimi rozwój różnorodnych form rekreacji specjalistycznej.
Rejon Racławice Śląskie - Głogówek - terenu realizacji planowanego zbiornika retencyjnego,
umożliwiającego wykorzystanie go do celów rekreacyjno – wypoczynkowych. Obiekty i urządzenia
związane z rozwojem tej funkcji mogą być realizowane na gruntach wsi Racławice Śląskie
i Dzierżysławice.
Miasto Głogówek -jako ośrodek turystyczno-krajoznawczy o znaczeniu ponadlokalnym ze względu na
zachowane wartości kulturowe i krajobrazowe.
Rejon wsi Szonów – Kazimierz-Wróblin oraz wsi Wierzch – Mionów – Golczowice jako obszarów
preferowanych do rozwoju agroturystyki, umożliwiającej pozarolnicze wykorzystanie zasobów
własnych gospodarstw rolnych.
Na całym obszarze gminy niniejsze studium dopuszcza wytyczanie tras i szlaków turystycznych,
krajoznawczych piweszych i rowerowych. Nie wyznacza się szczegółowych lokalizacji usług turystyki. Usługi
turystyki dopuszcza się do lokalizowania na wszystkich terenach z ustalonym przeznaczeniem usługowym
lub dopuszczonym przeznaczeniem usługowym. W planach miejscowych dopuszcza się wydzielanie usług
turystyki kako odzielnych terenów. Wyzacza się obszary rozwoju funkcji sportowo - rekreacyjnych i
wypoczynkowych towarzyszących planowanym zbiornikom wodnym „Racławice – Głogówek” „Kierpień”
„Mionów”, w których dopuszcza się lokalizowanie obiektów wypoczynku, rekreacji, sportu, hoteli,
ośrodków wypoczynkowych, pól kampingowych, z uwzględnieniem ograniczeń środowiskowych i
przyrodniczych, stanowisk roślin chronionych, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią i innych
ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych.
W ramach niniejszego studium terenami szczególnie predestynowanymi do pełnienia funkcji rekreacyjnej są
przede wszystkim tereny oznaczone na rysunku studium symbolami:

US – tereny o dominującej funkcji usług sportu i rekreacji,
Funkcji zieleni urządzonej i wód powierzchniowych śródlądowych
W ramach niniejszego studium terenami szczególnie predestynowanymi do pełnienia funkcji zieleni
urzadzonej i wód powierzchniowych śródlądowych są przede wszystkim tereny oznaczone na rysunku
studium symbolami:
 ZP – tereny o dominującej funkcji zieleni parkowej i urządzonej;
 ZD – tereny o dominującej funkcji ogrodów działkowych;
 ZC – tereny o dominującej funkcji cmentarzy;
 ZI – tereny o dominującej funkcji zieleni izolacyjnej;
 WS – tereny wód powierzchniowych śródlądowych.
System obszarów szczególnej ochrony środowiska obejmuje obszary i obiekty objęte różnymi formami
ochrony i ograniczeń w użytkowaniu oraz wymagających ochrony i ograniczeń w użytkowaniu, ze względu
na wymogi ochrony przyrody, ochrony zasobów naturalnych, ochrony przed powodzią, higienę środowiska
oraz ochronę dóbr kultury, tym zabytków i krajobrazu kulturowego.
W zakresie terenów wyłączonych spod zabudowy, ustalono wyłącznie z zabudowy:
ogruntów o glebach pochodzenia organicznego (mułowo – torfowych, torfowo – mułowych,
torfowych i murszowo – torfowych) położone w dolinie rzeki Straduni, oznaczone rysunku
studium
oterenów lasów i dolesienia, za wyjątkiem obiektów i urządzeń gospodarki leśnej
oujęć wód i strefy ochronne,
ozłóż kopalin, za wyjątkiem obiektów i zakładów przeróbczych wynikających z eksploatacji złoża
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oobszarów szczególnego zagrożenia powodzią.
W zakresie ochrony środowiska przyrodniczego, system obejmuje:
oKompleksy lasów ochronnych (wodochronnych, glebochronnych oraz uszkodzeń
przemysłowych, w tym lasy o szczególnych wartościach: Las „Olszanka”, Las „Bażantka”;
oPomniki przyrody;
oParki objęte ochroną konserwatorską w Głogówku i Kazimierzu;
oStanowiska roślin chronionych oraz rośliny i zwierzęta objęte ochroną gatunkową;
oObszary proponowane do objęcia ochroną przyrodniczą:
Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Osobłogi”
Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Straduni”,
Rezerwat przyrody „Las Błażejowice”,
Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe:
Użytki ekologiczne.
W zakresie ochrony zasobów naturalnych, system obejmuje:
o7 udokumentowanych złóż surowców naturalnych: złoże surowca ilastego ceramiki
budowlanej i kruszywa naturalnego „Głogówek”, złoża kruszywa naturalnego „Golczowice”
„Kierpień” „Nowe Kotkowice” „Racławice Śląskie – Głogówek”, „Racławice Śląskie
„Twardawa 2”.
oZbiornik Wód Podziemnych nr 332 Subniecka Kędzierzyńsko – Głubczycka;
oUjęcia wód podziemnych,
oWody powierzchniowe.
W zakresie ochrony przed zagrożeniami i uciążliwościami dla środowiska i człowieka, system
obejmuje:
oObszary szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Osobłoga,
oObszary narażone na występowanie lokalnych zalewów powodziowych i podstopień;
oObszary w potencjalnym zasięgu uciążliwości: hałasem komunikacyjnym, linii wysokich napięć;
oStrefy sanitarne cmentarzy
W zakresie ochrony dóbr kultury, w tym zabytków i krajobrazu kulturowego system obejmuje:
oPlanowane Strefy Ochrony Konserwatorskiej Krajobrazu Kulturowego obejmujące teren
parku zamkowego w Głogówku, cmentarz komunalny w Głogówku, zespół klasztorny
Pauliński w Mochowie,
oStrefy ochrony ekspozycji,
oObiekty, zespoły i obszary wpisanych do rejestru zabytków,
oStrefę ścisłej ochrony konserwatorskiej średniowiecznego układu urbanistycznego miasta
Głogówka,
oStrefę ochrony historycznego układu urbanistycznego miasta Głogówka,
oStrefę obserwacji archeologicznej – obejmującą obszar Starego Miasta, zamku oraz
potencjalne obszary badań archeologicznych, w promieniu 20 m. od obrysu stanowiska
archeologicznego,
oZabytkowe układy zieleni: Cmentarz żydowski w Głogówku, Cmentarz parafialny w
Biedrzychowicach, Park Miejski w Głogówku, Park przypałacowy w Kazimierzu, cmentarze
parafialne w miecie Głogówek i we wsiach Kazimierz, Kierpień, Mochów, Rzepce i Stare
Kotkowice,
oHistoryczne układy ruralistyczne wsi: Biedrzychowice, Błażejowice Dolne, Ciesznów,
Dzierżysławice, Góreczno, Kazimierz, Kierpień, Leśnik, Mionów, Mochów, Nowe Kotkowice,
Nowe Kotkowice-Chudoba, Racławice Śląskie, Rzepcze, Stare Kotkowice, Szonów, Tomice,
Twardawa, Wierzch, Wróblin, Zawada,
oStanowiska archeologiczne.
Ustalenia studium określają kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
uwzględniają inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu
zagospodarowania przestrzennego województwa, oraz drogi powiatowe i gminną infrastrukturę drogową i
techniczną.

2.4 Powiązania projektu zmiany studium z innymi dokumentami
Polityka przestrzenna jest jedną z głównych składowych polityki rozwoju. Realizując w równej mierze cele
ekonomiczne, społeczne i ekologiczne dąży do jak najbardziej racjonalnego gospodarowania przestrzenią.
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Projekt studium jest bezpośrednio powiązany z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Głogówek, sankcjonującymi istniejący i projektowany sposób
zagospodarowania, z którego wynikają również prawa nabyte, które uwzględniono w zapisach studium.
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Gminie Głogówek, uwzględnione w
studium, obejmują:
miasto Głogówek,
obszaru występowania złoża kruszywa naturalnego „Racławice Śląskie – Głogówek”
działkę nr 188/133 w obrębie Stare Kotkowice,
działki nr 886/260, 887/260, 888/260, 889/260 750/225 w obrębie Twardawa,
działkę nr 427 w obrębie Mochów,
przebieg projektowanego gazociągu DN 150 relacji Szonów Głuchołazy w obrębie Racławice Śląskie,
działkę nr 383/261, oraz część działek nr700/248 i 521 w obrębie Twardawa,
działki nr 175, 379, 380, 174, 173, 381, 172, 382, 171, 383, 384, 170, 169, 385, 168, 386, 167, 387,
166, 164, 390, 388, 165, 389, 163, 391, 392, 162 „161, 393, 160, 394, 159, 395, 17815, km.3 obręb
Rzepcze oraz działki nr 426, 424, 429, 433, 428, 48411, 15112, 432, 485 km.4 obręb Rzepcze.
Przy opracowaniu projektu studium uwzględniono uwarunkowania wynikające z Opracowania
ekofizjograficznego miasta i gminy Głogówek.
Kolejnym, istotnym dla projektowanego studium dokumentem są Mapy zagrożenia powodziowego. Mapy
te objęły w granicach gminy Głogówek część rzeki Osobłoga. W związku z powyższym, prawną ochroną, jako
obszary szczególnego zagrożenia powodzią na terenie objęte są obszary, na których prawdopodobieństwo
wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat oraz średnie i wynosi raz na 100 lat przedstawione
na mapach zagrożenia powodziowego, określone w opracowanych w I cyklu planistycznym mapach dla
rzeki Osobłoga. Dokument ten uwzględniono w projekcie studium.

3. ISTNIEJĄCY STAN ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNE ZMIANY W
PRZYPADKU
BRAKU
REALIZACJI
PROJEKTOWANEGO
DOKUMENTU
3.1. Uwarunkowania fizjograficzne
3.1.1. Klimat
Gmina Głogówek położona jest w najcieplejszej dzielnicy klimatycznej Polski. Według regionalizacji
klimatycznej Adama Schmucka gmina Głogówek leży na pograniczu dwóch regionów pluwiotermicznych tj.
nadodrzańskiego i podsudeckiego.
Średnia roczna temperatura powietrza na terenie gminy wynosi +8°C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec
o średniej temperaturze +18oC, a najchłodniejszym luty o średniej temperaturze +2,7°C. Temperatura
ujemna występuje tylko 31 dni w roku. Okres wegetacyjny trwa tutaj 220 dni, a jego średnia temperatura
wynosi +14,2°C
Przedwiośnie jest wczesne, bo zaczyna się już w ostatnich dniach lutego i trwa 30-40 dni. Pogodna i sucha
wiosna rozpoczyna się już pod koniec marca lub na początku kwietnia i trwa około 70 dni. Lato z kolei jest
długie i ciepłe, a średnia temperatura lipca przekracza +18°C. Rozpoczyna się około 7 czerwca i trwa 90 dni.
Jesień, także długa i ciepła, rozpoczyna się na przełomie sierpnia i września trwając około 60-65 dni. Zwykle
na początku listopada zaczyna się przedzimie trwające około 40 dni, a rozpoczynająca się w połowie grudnia
zima jest krótka i łagodna.
Średnia roczna suma opadów atmosferycznych waha się od 600 mm na północy gminy do 650 mm na jej
południu Największe opady notuje się w miesiącach letnich (czerwcu, lipcu i sierpniu). Często zdarzają się
też gwałtowne ulewy i burze. Na okres wegetacyjny przypada aż 65-69% opadów rocznych, a ich ilość rośnie
wraz z wysokością terenu od 400 do 450 mm. W miesiącach późnojesiennych i zimowych (listopad
i grudzień) wilgotność powietrza jest największa. Wówczas też najczęściej występują gęste mgły, które
później pojawiają się tylko w okresie wiosenno-letnim (kwiecień-czerwiec). W zimie opady atmosferyczne
wynoszą od 200 do 225 mm, a pokrywa śnieżna utrzymuje się tylko przez 45-50 dni w roku. Północna część
gminy, z uwagi na wyższe temperatury maksymalne, cechuje się wzmożoną transpiracją i możliwością
niedoboru wilgoci. W południowej części gminy ilość wilgoci jest wystarczająca dla odpowiedniego wzrostu
roślin i tylko różnice w przepuszczalności gleb mogą decydować o ich kategorii uwilgocenia.
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Na terenie gminy Głogówek przeważają wiatry zachodnie. Jednak największe prędkości wiatru typowe są
dla kierunku południowego (marzec, kwiecień i maj). W związku ze słabym zalesieniem terenu gminy
wzmagają one zjawisko erozji gleb. Najmniej wietrznym miesiącem jest sierpień. Dla dolin rzecznych
typowe są wiatry inwersyjne, które znacząco wpływają na pogorszenie warunków klimatu lokalnego.
Niekorzystny wpływ na inne czynniki klimatyczne dna dolin rzecznych mają także występujące tutaj płytkie
poziomy wód gruntowych i lokalne podmokłości, wpływające znacznie na obniżenie średnich temperatur
oraz wilgotność powierza. Charakterystyczna dla tych terenów stagnacja chłodnego i wilgotnego powietrza,
wydłużona częstotliwość występowania przymrozków przygruntowych, mgieł i zamgleń radiacyjnych,
stwarza niekorzystne warunki klimatyczne dla mieszkańców.
Warunki klimatyczne ziemi Głubczyckiej, chociaż nieco gorsze w porównaniu z regionami położonymi
w centralnej części województwa, wpływają korzystnie na wegetację roślin oraz upraw.
3.1.2. Budowa geologiczna
Obszar gminy pod względem geologicznym znajduje się w rejonie depresji śląsko-opolskiej, na przedpolu
Sudetów Wschodnich. Podłoże stanowią utwory trzeciorzędowe, pochodzące głównie z miocenu,
a sporadycznie z pliocenu. Na te osady składają się głównie iły oraz piaski barwy szarej i żwiry z otoczakami,
zalegające naprzemiennie. Utwory te zalegają od głębokości 25 -40 m p.p.t.
Wierzchnią warstwę budują przeważnie osady czwartorzędowe. Ich miąższość jest duża i zróżnicowana,
a waha się od około 1 do 40 in. Spągową część czwartorzędu stanowią plejstoceńskie gliny zwałowe
o miąższości 2-5 m. Pozostałe jego warstwy reprezentowane są przez serię osadów plejstoceńskich oraz
holoceńskich Mają one istotne znaczenie dla kształtowania się na terenie gminy warunków geologiczno inżynierskich.
Obszar Kotliny Raciborskiej zbudowany jest głównie z piasków i żwirów wodnolodowcowych pochodzących
ze Zlodowacenia Odry i Warty (środkowopolskiego). Występują one w północno - zachodniej części gminy
w pasie terenu od wsi Zawada - Rzepcze - Nowe Kotkowice, sięgając do doliny rzeki Straduni. We
wschodniej części gminy, w rejonie wsi Twardawa Zwiastowice- Biedrzychowice, dominują piaski i Żwiry
lodowcowe, urozmaicone w niektórych miejscach glinami zwałowymi. W woda gruntowa zalega na tutaj na
głębokości 2 - 3 m p.p.t., a czasami płycej.
Na obszarze Płaskowyżu Głubczyckiego wierzchnie warstwy utworów czwartorzędowych wykształcone są
przeważnie w postaci glin zwałowych lub iłów piaszczystych, rzadziej w postaci osadów piaszczysto żwirowych Często są one przewarstwione i zalegają na piaskach różnoziarnistych i Żwirach fluwioglacjalnych
W stropie tej serii, Żwirowo - piaszczystej, spotyka się pojedyncze, bardzo małe fragmenty resztek moreny
gliniastej oraz rozległą pokrywę lessową. Jest ona osadem małoprzepuszczalnym, bardzo
charakterystycznym dla Płaskowyżu Głubczyckiego. Zwierciadło wód gruntowych stabilizuje się tutaj na
głębokości 5 - 25 m p.p.t., a sporadycznie na grzbietach pagórków o podłożu z piasków przepuszczalnych
obniża się. Obszar wysoczyzny posiada najkorzystniejsze warunki geologiczno-inżynierskie dla lokalizacji
zabudowy.
Na prawie całym obszarze Kotliny Raciborskiej oraz Płaskowyżu Głubczyckiego w części stropowej utworów
czwartorzędowych występują gliny Iessopodobne, których miąższość wyraźnie maleje w kierunku
północnym osiągając grubość do 0,5 m.
Koryta rzek oraz partie przybrzeżne zbudowane są z utworów najmłodszych, tworzących się współcześnie.
Dna doliny rzeki Osobłogi i Straduni oraz potoku Młyńskiego zalegają utwory holoceńskie wykształcone
w postaci namułów organicznych - piasków, żwirów i mad rzecznych. Ich miąższość sięga maksymalnie 20 m
Rzadziej występują w podłożu torfy, których obecność stwierdzono w rejonie wsi Zwiastowice i Twardawy
oraz w sąsiedztwie Głogowca i Racławic Śląskich W partiach przybrzeżnych dolin rzecznych Płaskowyżu
Głubczyckiego występują piaski i żwiry z kemów. Woda gruntowa występuje tutaj bardzo płytko, często
stagnując na powierzchni. Na tych terenach warunki inżyniersko-gruntowe są mało korzystne lub
niekorzystne.
3.1.3. Rzeźba terenu
Na urozmaicone ukształtowanie terenu gminy Głogówek zasadniczy wpływ mają jej dwie jednostki
morfologiczne: obszar wysoczyzny plejstoceńskiej Płaskowyżu Głubczyckiego oraz obniżenie Kotliny
Raciborskiej.
Powierzchnia terenu gminy opada od strony południowo-zachodniej w kierunku północnym i północnowschodnim, ku niedalekiej dolinie Odry. Deniwelacja terenu dochodzi do około 80 m, przy czym najniżej
położone są tereny znajdujące się w obrębie doliny rzeki Osobłogi i Straduni (Kotlina Raciborska) w rejonie
wsi Kierpień i Twardawa, gdzie wysokość bezwzględna wynosi około 175 m n.p.m., a największą wysokość
osiągają tereny położone na Płaskowyżu Głubczyckim w południowo-zachodniej części gminy – 255m n.p.m.
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w rejonie wsi Racławice Śląskie. Wyraźnymi osiami obniżenia terenu są głębokie doliny rzeki Osobłogi oraz
Straduni, przecinające ją z kierunku S-W na N-E, położone w stosunku do terenów przyległych o 10 do 30 m
niżej.
Kotlina Raciborska (170-200 m n.p.m.) -jest równinną częścią gminy, o mało urozmaiconej rzeźbie terenu.
Nachylenia w przeważającej części terenu nie przekraczają tutaj 0,5%, tylko w sąsiedztwie dolin rzecznych
miejscami dochodzi do 10% Przeważa tu rzeźba płaskorówninna, niskopagórkowata i niskofalista.
Elementem ożywiającym krajobraz jest łagodnie wcięta, płaska dolina rzeki Straduni oraz silnie wcięta
zachodnią krawędzią dolina rzeki Osobłogi.
W miarę przesuwania się na południe do wschodniej skrajni Płaskowyżu Głubczyckiego (około 200 - 220 m
n.p.m.), rzeźba terenu staje się bogatsza i zmienia się na falistą pagórkowatą, wysokofalistą, rzadziej
wzgórzową. Typową cechą dla tego terenu jest jego rozczłonkowanie przez szereg suchych dolin, wciętych
głęboko w utwory lessowate. Występujące tu pagórki są zazwyczaj rozległe, płaskie lub słabo zaokrąglone
i opadają ku otaczającym je dolinom wyraźnymi zboczami. Względna deniwelacja terenu, między szczytem
pagórków a dnem suchych dolin, sięga niekiedy nawet 40m. Strome zbocza dolin często osiągają spadki 820° stwarzając poważne trudności w ich uprawie Z uwagi na dość gęstą sieć tego typu dolin, głównie
w południowej (w mniejszym stopniu w środkowej) części gminy występuje zjawisko erozji, potęgowane
przez grunty lessopodobne. Największe urzeźbienie terenu, wyrażające się spadkami powyżej 8°,
charakterystyczne jest dla sołectwa Szonów, Kazimierz i Wróblin.
3.1.4. Złoża kopalin
Na obszarze gminy Głogówek występuje 7 udokumentowanych złóż surowców naturalnych. Należą do nich:
złoża surowca ilastego ceramiki budowlanej i kruszywa naturalnego „Głogówek”,
złoża kruszywa naturalnego „Golczowice”
złoża kruszywa naturalnego „Kierpień”
złoża kruszywa naturalnego „Nowe Kotkowice”
złoża kruszywa naturalnego „Racławice Śląskie – Głogówek”,
złoża kruszywa naturalnego „Racławice Śląskie”
złoża kruszywa naturalnego „Twardawa 2”.
Złoże surowców ilastych ceramiki budowlanej „Głogówek"
Złoże zlokalizowane jest w północno-wschodniej części miasta. Przeznaczone jest do produkcji wyrobów
grubo ściennych. Złoże zagospodarowane, eksploatowane okresowo. Stan zasobów bilansowych złoża
wynosi 1826 tys. ton. Złoże obecnie nieeksploatowane nieposiadające wyznaczonych obszarów i terenów
górniczych.
Złoże kruszywa naturalnego „Twardawa 2"
Złoże zlokalizowane jest po wschodniej stronie zabudowy wsi. Złoże zagospodarowane, eksploatowane
okresowo. Stan zasobów bilansowych złoża wynosi 185 tys. ton. Koncesję na eksploatację złoża kruszywa
naturalnego posiada firma EU Kruszywa Sp. z o.o. z Kędzierzyna – Koźla. Dla złoża ustanowiono koncesją
teren i obszar górniczy.
Złoże kruszywa naturalnego „Golczowice"
Złoże zlokalizowane jest po południowej stronie zabudowy wsi. Eksploatacja złoża obecnie nie jest
prowadzona, jest to złoże, z którego wydobycie zostało zaniechane. Stan zasobów bilansowych złoża wynosi
117 tys. ton.
Złoże kruszywa naturalnego „Racławice Śląskie - Głogówek"
Złoże obejmuje teren doliny Osobłogi od zabudowy wsi Racławice Śl. do miasta. Eksploatacja złoża możliwa
jest jedynie pod warunkiem realizacji zbiornika wodnego „Racławice - Głogówek" przy zachowaniu pełnej
ochrony obszarów o zachowanych wartościach przyrody ożywionej. Złoże zawiera kruszywo naturalne
przydatne do produkcji pospółki oraz dla drogownictwa. W części złoża występuje kruszywo naturalne
przydatne do produkcji mieszanek grubych oraz żwirów jedno i wielofrakcyjnych. Stan zasobów
bilansowych złoża wynosi 57 220 tys. ton. Złoże o zasobach rozpoznanych wstępnie w kategorii C 2 +D. Jego
eksploatacja mimo po łożenia w korytarzu ekologicznym doliny Osobłogi nie jest wykluczona pod
warunkiem spełnienia wymogów ochrony przyrody i krajobrazu. Złożę obecnie nie jest eksploatowane.
Złoże kruszywa naturalnego „Racławice Śląskie"
Złoże obejmuje część teren doliny Osobłogi w sąsiedztwie wsi Racławice Śl. Złoże zostało wydzielone ze
złoża Racławice Śląskie – Głogówek. Eksploatacja złoża wiązać się będzie z realizacją zbiornika wodnego
przy zachowaniu pełnej ochrony obszarów o zachowanych wartościach przyrody ożywionej. Złoże zawiera
kruszywo naturalne przydatne do produkcji pospółki oraz dla drogownictwa, piasek ze żwirem. Stan
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zasobów bilansowych złoża wynosi 3 464 tys. ton. Złoże jest obecnie eksploatowane. Koncesję na
eksploatację złoża kruszywa naturalnego posiada firma „Grava” Sp. z o.o. z Opola. Dla złoża ustanowiono
koncesją teren i obszar górniczy.
Złoże kruszywa naturalnego „Nowe Kotkowice"
Złoże położone jest po wschodniej stronie zabudowy wsi. Jest to z łoże kruszywa naturalnego o zasobach
rozpoznanych szczegółowo w kat. A+B+C1. Stan zasobów bilansowych złoża wynosi 424 tys. ton. Złoże nie
posiada użytkownika i nie jest eksploatowane.
Złoże kruszywa naturalnego „Kierpień"
Nieeksploatowane złoże położone jest po zachodniej stronie zabudowy wsi. Jest to złoże żwiru (o różnej
granulacji) i piasku (pospółki) przydatnego do betonu zwykłego oraz stosowanych w budownictwie do
produkcji żwirów jedno i wielofrakcyjnych. Zasoby zostały zatwierdzone w kat. C2. i wynoszą 30 379 tys.
ton. Ogólna powierzchnia złoża wnosi około 230 ha (wariant realny około 80 ha). Po eksploatacji
pożądanym
kierunkiem rekultywacji jest kierunek wodny. Jest to o tyle interesujące, że na terenie gminy Głogówek brak
jest większych zbiorników wodnych. Czystość wody w zbiorniku zapewniać będzie fakt, ze woda jego będzie
pochodzić z infiltracji wód gruntowych, a nie z rzeki. Powstały w ten sposób zbiornik wodny będzie nadawał
się do celów rekreacyjno- wypoczynkowych lub gospodarczych.
3.1.5. Wody powierzchniowe i podziemne
Na terenie całej gminy Głogówek występuje trzeciorzędowe i czwartorzędowe pięto wodonośne.
Czwartorzędowe piętro wodonośne nie występuje na terenie gminy powszechnie. Nie stwierdzono np. jego
występowania w rejonie wsi Twardawa. Warstwa wodonośna czwartorzędowego piętra znajduje się płytko
pod powierzchnią terenu, do głębokości nieprzekraczającej 30 m. Woda występuje tu w piaskach
różnoziarnistych, a także w żwirach z otoczakami. Z tego piętra wodonośnego zaopatrywane są głównie
w wodę studnie przydomowe, rzadziej wodociągi wiejskie. Jego wydajność na terenie gminy jest niewielka
i wynosi 1 - 20 m3/h, sporadycznie do 50 m3/h. Woda charakteryzuje się podwyższoną twardością
i zwiększoną ilością związków żelaza i manganu w związku, z czym wymaga uzdatniania. Miejscami, ze
względu na brak właściwie wykształconej warstwy izolacyjnej, woda tego poziomu jest zanieczyszczona pod
względem bakteriologicznym.
Pod prawie całym obszarem gminy (z wyłączeniem rejonu Racławic Śląskich i Szonowa) zalega Główny
Zbiornik Wód Podziemnych - trzeciorzędowych o potencjalnej wydajności studni powyżej 70 m3/h. Jego
granica przebiega na południe od wsi Wierzch w kierunku wsi Szonów - Kazimierz i Ciesznów. Głębokość
zalegania stropu (minimalna głębokość ujęcia wody) waha się od 30 do 100 m p.p.t.. Wody tego zbiornika
wykazują podwyższoną zawartość żelaza i manganu i wymagają uzdatniania. Zbiornik ten objęty jest strefą
wysokiej ochrony (OWO). W jego granicach wydzielono strefę najwyższej ochrony Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych, która obejmuje swym zasięgiem dolinę rzeki Osobłagi.
Obszar gminy Głogówek prawie w całości należy do terenów, na których nie występuje brak wody pitnej.
Jedynie teren miasta i północna część gminy, położona na pograniczu z gminą Krapkowice (wsi RzepceKórnica), zaliczana jest do terenów o okresowym braku wody pitnej.
Gmina Głogówek położona jest w zlewni rzeki Odry. Sieć wód powierzchniowych w gminie kształtują rzeki
Osobłoga, Stradunia, Swornica i Młynówka.
Rzeka Osobłoga jest lewobrzeżnym dopływem górnej Odry, wpływa na teren gminy Głogówek (i powiatu
prudnickiego) z terenu Republiki Czeskiej w rejonie Racławic Śląskich i przepływa z południa na północ przez
centralna część gminy, przez Dzierżysławice, Mochów, Głogówek, Rzepce i Kierpień. Całkowita długość rzeki
Osobłogi wynosi 65 km, powierzchnia całkowita dorzecza wynosi 993, 2 km2. Najniższy stan wody mierzony
w punkcie pomiarowym w Racławicach Śląskich wynosił 134 cm, a najwyższy 411cm. Na Osobłodze w
rejonie Racławic Śląskich znajduje się mała elektrownia wodna MEW Klisino.
Rzeka Stradunia jest lewobrzeżnym dopływem Odry. Wpływa na teren gminy Głogówek w rejonie
Kazimierza i przepływa z południa na północ przez wschodnia część gminy w rejonie Wróblina,
Biedrzychowic, Zwiastowic i Twardawy. Na terenie gminy Stradunia posiada dwa dopływy: Grudynkę,
wpadającą do niej w rejonie wsi Trawniki oraz Potok Jakubowicki, przepływający przez Ciesznów.
Rzeka Swornica jest lewobrzeżnym dopływem rzeki Odry. Źródło rzeki znajduje się na terenie gminy, we wsi
Stare Kotkowice.
Rzeka Młynówka jest prawobrzeżnym dopływem Białej, będącej z kolei dopływem rzeki Osobłogi. Źródła
rzeki Młynówki znajdują się na terenie gminy Lubrza. Rzeka wpływa na teren gminy Głogówek w rejonie wsi
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Wierzch i przepływa na północ wzdłuż zachodniej granicy gminy. Jej lewobrzeżnym dopływem jest Potok
Młyński.
Ponadto zasoby wód powierzchniowych uzupełniają niewielkie sztuczne zbiorniki wodne, powstałe, jako
Starorzecza Osobłogi lub na bazie wyrobisk poeksploatacyjnych, znajdujące się na terenie wsi Racławice
Śląskie, Mionów, Nowe Kotkowice, Zawada, Leśnik, Dzierżysławice i Błażejowice. Na terenie gminy nie
występują jeziora i większe zbiorniki wodne.
Wody rzek płynących w gminie Głogówek (w punktach pomiarowych na terenie i poza terenem gminy)
klasyfikują się do III klasy czystości śródlądowych wód powierzchniowych. Na terenie gminy Głogówek nie
ma ujęć wód powierzchniowych do celów pitnych.
Obszar gminy Głogówek położony jest w granicach jednostek planistycznych gospodarowania wodami –
jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP):
1. Młynówka o kodzie PLRW6000171176889, która stanowi część scalonej części wód Biała (SO1004), która
została oceniona jako silnie zmieniona o złym stanie, niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego
jakim jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny;
2. Lubrzanka o kodzie PLRW60004117669, która stanowi część scalonej części wód Prudnik (SO1002), która
została oceniona jako naturalna o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego jakim jest
dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny;
3. Dopływ spod Błażejowic Dolnych o kodzie PLRW600017117674, która została oceniona jako naturalna
o złym stanie, niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego jakim jest dobry stan ekologiczny i dobry
stan chemiczny;
4. Osobłoga od Prudnika do Odry o kodzie PLRW600019117699, która została oceniona jako naturalna
o dobrym stanie, niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego jakim jest dobry stan ekologiczny
i dobry stan chemiczny;
5. Dopływ z Kórnicy o kodzie PLRW600017117676, która została oceniona jako naturalna o złym stanie,
niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego jakim jest dobry stan ekologiczny i dobry stan
chemiczny;
6. Młynówka o kodzie PLRW6000171176714, które stanowią części scalonej części wód Osobłoga od
Prudnika do Odry (SO1003), która została oceniona jako naturalna o złym stanie, niezagrożona
nieosiągnięciem celu środowiskowego jakim jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny;
7. Stradunia od źródła do Potoku Jakubowickiego o kodzie PLRW600018117449, która została oceniona jako
naturalna o złym stanie, niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego jakim jest dobry stan
ekologiczny i dobry stan chemiczny;
8. Stradunia od Jakubowickiego Potoku do Odry o kodzie PLRW600020117499, która została oceniona jako
naturalna o złym stanie, niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego jakim jest dobry stan
ekologiczny i dobry stan chemiczny;
9. Grudynka o kodzie PLRW60001811746, która została oceniona jako naturalna o złym stanie,
niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego jakim jest dobry stan ekologiczny i dobry stan
chemiczny;
10. Ligocki Potok o kodzie PLRW60001 8117489, która została oceniona jako naturalna o złym stanie,
niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego jakim jest dobry stan ekologiczny i dobry stan
chemiczny;
11. Dopływ poniżej Dobieszowic o kodzie PLRW600018117474, które stanowią scaloną część wód Stradunia
(SO1005), która została oceniona jako naturalna o złym stanie, niezagrożona nieosiągnięciem celu
środowiskowego jakim jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny;
12. Swornica o kodzie PLRW600017117549, która stanowi część scalonej części wód Odra od Kanału
Gliwickiego do Osobłogi (SO1101), która została oceniona jako naturalna o złym stanie, zagrożona
nieosiągnięciem celu środowiskowego jakim jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny.

Zagrożenie powodziowe
Stopień zagrożenia powodziowego w dolinach rzecznych Gminy Głogówek determinowany jest zarówno
czynnikami naturalnymi, takimi jak: rzeźba terenu, gleba, budowa geologiczna, szata roślinna, natężenie
opadów atmosferycznych, powierzchnia i ukształtowanie zlewni i jej poszczególnych dopływów, jak również
czynnikami antropogenicznymi, takimi jak: regulacja koryt rzecznych, infrastruktura hydrotechniczna,
stopień zagospodarowania dolin rzecznych.
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Z uwagi na ustrój rzeczny, cieki powierzchniowe przepływające przez większość terenu gminy posiadają
charakter nizinny, z najwyższym stanem wód w okresach wiosennych roztopów i jesiennych opadów
atmosferycznych. Wysokie stany wód występują przede wszystkim w okresie wiosennych roztopów
(marzec, kwiecień) oraz w czasie deszczy nawalnych (czerwiec, lipiec) w związku z szybszym spływem
powierzchniowym.
Racjonalne gospodarowanie wodami powierzchniowymi wymaga posiadania odpowiedniej ilości
zmagazynowanej wody w zbiornikach na wypadek pojawienia się niskich przepływów w rzekach. Istniejące
wielozadaniowe zbiorniki wodne Turawa, Nysa, Otmuchów o pojemności 345,5 mln m3 spełniają funkcję
alimentacji Odry, Nysy Kłodzkiej i w chwili obecnej ich pojemność jest niewystarczająca. Występujące
niedobory wód powierzchniowych w zlewniach rzek: Ścinawy Niemodlińskiej, Stobrawy, Prosny, Psiny, Nysy
Kłodzkiej, Osobłogi, Jemielnicy, Kłodnicy przewiduje się zmniejszyć poprzez budowę dużych
wielozadaniowych zbiorników: Racławice Śląskie na rzece Osobłoga w gminie Głogówek, Jasiona na rzece
Prudnik w gminach: Lubrza i Prudnik, Raszowa na rzece Sucha w gminach: Izbicko, Tarnów Opolski i
Chrząstowice oraz zbiorników wodnych małej retencji.
Zagrożenie powodzią na terenie gminy Głogówek występuje w przypadku wystąpienia długotrwałych,
silnych opadów, gdy ich natężenie wynosi ponad 20 mm/godz. Najbardziej zagrożone są miejscowości
zlokalizowane w sąsiedztwie rzek, szczególnie Osobłogi i Straduni w których ze względu na deniwelację
terenu spływ powierzchniowy odbywa sie przez tereny o zwartej zabudowie. Szczególne zagrożenie
powodziowe stwarzają Osobłoga i Kanał Ulgi rzeki Osobłogi, głównie w miejscowościach Racławice Śląskie,
Dzierżysławice, Mochów, Leśnik, Rzepce i Kierpień. Pozostałe cieki, jak Stradunia i potok Jakubowicki nie
posiadają urządzeń przeciwpowodziowych i mogą stwarzać zagrożenie jedynie przy bardzo intensywnych
opadach. W przypadku wystąpienia lokalnych oberwań chmury do najbardziej zagrożonych miejscowości
należą Tomice, Stare Kotkowice, Racławice Śląskie, Wierzch, Zwiastowice i Dzierżysławice. Na terenie gminy
zlokalizowany jest jeden punkt wodowskazowy – w Racławicach Śląskich na rzece Osobłodze. Stan
pogotowia występuje w przypadku stanu wody 250 cm słupa wody, stan alarmowy w przypadku stanu
wody na poziomie 350 cm, natomiast stan krytyczny w przy wartości 420 cm słupa wody.
Łączna długość wałów przeciwpowodziowych w gminie Głogówek wynosi 23 090 m. Obszar chroniony przez
wały wynosi 810 ha, natomiast, nie chroniony wynosi 648 ha. Wały zabezpieczają częściowo brzegi rzeki
Osobłogi w miejscowościach Racławice Śląskie, Dzierżysławice, Mochów, Kierpień, Rzepce, Głogówek oraz
Kanał Ulgi w miejscowościach Mochów, Leśnik i Kierpień Istniejące obwałowania wymagają częściowo
przedłużenia lub modernizacji.
Łączna długość wałów przeciwpowodziowych w gminie Głogówek wynosi 23 090 m. Obszar chroniony przez
wały wynosi 810 ha, natomiast, nie chroniony wynosi 648 ha. Wały zabezpieczają częściowo brzegi rzeki
Osobłogi w miejscowościach Racławice Śląskie, Dzierżysławice, Mochów, Kierpień, Rzepce, Głogówek oraz
Kanał Ulgi w miejscowościach Mochów, Leśnik i Kierpień Istniejące obwałowania wymagają częściowo
przedłużenia lub modernizacji.
W kwietniu 2015 roku weszły w życie mapy zagrożenia powodziowego. Mapy te objęły w granicach gminy
Głogówek część rzeki Osobłoga. W związku z powyższym, prawną ochroną, jako obszary szczególnego
zagrożenia powodzią na terenie objęte są obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi
jest wysokie i wynosi raz na 10 lat oraz średnie i wynosi raz na 100 lat przedstawione na mapach zagrożenia
powodziowego, określone w opracowanych w I cyklu planistycznym mapach dla rzeki Osobłoga.
Dla obszarów szczególnego zagrożenia powodzią zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo
wodne art. 88l ust.1 (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 469) obowiązuje zakaz wykonywania robót oraz czynności
utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe, w tym:
wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych, z wyjątkiem dróg
rowerowych,
sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wód oraz
roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub służącej do wzmacniania
brzegów, obwałowań lub odsypisk,
zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót, z wyjątkiem
robót związanych z regulacją lub utrzymywaniem wód oraz brzegu morskiego, budową, przebudową
lub remontem drogi rowerowej, a także utrzymywaniem, odbudową, rozbudową lub przebudową
wałów przeciwpowodziowych wraz z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie oraz czynności
związanych z wyznaczaniem szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego
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Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej może, w drodze decyzji, zwolnić od zakazów, o których
mowa w art. 88l ust.1 wyżej cytowanych przepisów ustawy Prawo Wodne, określając warunki niezbędne
dla ochrony przed powodzią
Na terenie gminy Głogówek zostały wyznaczone strefy ochronne dla 2 ujęć wód:
dla ujęcia wody podziemnej wodociągu komunalnego w Głogówku decyzją Starosty Prudnickiego Nr
GNO-V.6320.2.2013 z dnia 23.07.2013 roku ustanowiono strefę ochrony bezpośredniej dla studni:
nr 1bz składająca się z ogrodzonego obszaru w kształcie czworoboku o powierzchni 0,0984 ha, na
działce nr 89/2, miasto Głogówek, obręb Winiary,
nr 2b składająca się z ogrodzonego obszaru w kształcie czworoboku o powierzchni 0,0363 ha, na
działce nr 85/2, miasto Głogówek, obręb Winiary,
nr 3b składająca się z ogrodzonego obszaru w kształcie czworoboku o powierzchni 0,0618 ha, na
działce nr 417/2, miasto Głogówek, obręb Rzepcze,
nr 8a składająca się z ogrodzonego obszaru w kształcie czworoboku o powierzchni 0,0100 ha, na
działce nr 317, miasto Głogówek, obręb Głogówek,
dla ujęcia wody podziemnej wodociągu komunalnego w Racławicach Śląskich decyzją Starosty
Prudnickiego Nr GNO-V.6320.1.2013 z dnia 31.07.2013 roku ustanowiono strefę ochrony bezpośredniej
dla studni nr 1z i 2z składająca się z ogrodzonego obszaru w kształcie czworoboku o powierzchni 0,5013
ha, na działce nr 1031/1 obręb Racławice Śląskie.
3.1.6. Gleby
Na terenie gminy Głogówek występują następujące typy gleb:
-brunatne wyługowane – wytwarzane z glin ciężkich pylistych, charakteryzujące się odczynem
zbliżonym do obojętnego i zawartością próchnicy na przekraczającą 2%.
-czarnoziemy zdegradowane – wytworzone z utworów lessowa tych ilastych.
-mady – o składzie mechanicznym pyłów ilastych, iłów pylastych, glin ciężkich pylastych na żwirach
gliniastych. Wytworzone są z osadów aluwialnych, wyścielających współczesne doliny rzeczne,
charakteryzujące się warstwową budową, wysokim poziomem wód gruntowych i znaczną zawartością
substancji organicznej,
-bielice – wytworzone przeważnie z glin występujących wzdłuż północnej części gminy.
Dominują gleby brunatne i czarnoziemy, które stanowią odpowiednio 32 % i 54 % użytków rolnych gminy.
Wzdłuż północnej granicy gminy ciągną się pasy bielic, które przeważnie wytworzyły się z glin. Dolinę
Osobłogi i Straduni pokrywają mady ilaste. Na pozostałym terenie dominują gleby brunatne i czarnoziemy
w ogromnej większości powstałe z utworów lessowatych ilastych. Gmina zatem odznacza się glebami
mocnymi.
W dolinie rzeki Osobłogi i Straduni spotykane są gleby organiczne torfowe, mułowo-torfowe
i murszowe podlegającej prawnej ochronie.
Kompleksy rolniczej przydatności gleb określają właściwy rodzaj, możliwości produkcji oraz
determinują określony rodzaj uprawy. Określają jak gdyby siedliska najbardziej odpowiednie dla
poszczególnych roślin uprawnych. Na obszarze gminy Głogówek występuje 8 z 9 kompleksów przydatności
rolniczej gruntów ornych.
-Kompleks 1 – pszenny bardzo dobry, obejmuje najlepsze gleby, zasobne w składniki pokarmowe, o
głębokim poziomie próchniczym, dobrej strukturze i o optymalnym uwilgotnieniu. Na terenie gminy
zajmuje około 41% użytków rolnych. W jego skład wchodzą głównie gleby I i II klasy bonitacyjnej. Występuje
on głównie w środkowo-południowej części gminy na gruntach miasta Głogówek oraz wsi: Dzierżysławice,
Góreczno, Kazimierz, Racławice Śląskie, Szonów, Tomice i Wierzch.
-Kompleks 2 – pszenny dobry, o glebach nieco mniej urodzajnych od kompleksu pierwszego,
zajmujący 41,9% powierzchni użytków rolnych. W jego skład wchodzą gleby należące do klasy III a i IIIb,
występujące w pasie wsi: Biedrzychowice, Błażejowice, Kierpień, Leśnik, Nowe Kotkowice, Kierpień,
Rzepcze, Stare Kotkowice, Twardawa.
-Kompleks 3 – pszenny wadliwy i zajmujący tylko 5,2% powierzchni użytków rolnych, w skłąd którego
wchodzą gleby klasy IIIb i IVa, występujący w rozproszeniu głównie na północy gminy a dominujący w
sołectwach: Cieśniów, Kierpień, Nowe Kotkowice, Rzepcze oraz Zawada.
-Kompleks 4 – żytni bardzo dobry, w skład którego wchodzą najlepsze gleby lekkie wytworzone
przeważnie z piasków gliniastych mocnych i lekkich, zalegających na zwięźlejszych podłożach. Gleby te dają
możliwość uprawy roślin jak w kompleksach pszennych. Na terenie gminy Głogówek stanowią 4,9%
powierzchni użytków rolnych obszarów. W skład tego kompleksu wchodzą gleby należące do IIIa, IIIb i IVa
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klasy bonitacyjnej. Dominuje on w północno-zachodniej części gminy w sołectwach Biedrzychowice, Nowe
Kotkowice i Twardawa.
-Kompleks 5 – żytni dobry, zajmujący 2,7% powierzchni użytków rolnych, w skład którego wchodzą
gleby klasy IVa i IVb, występujący głównie w północnej części obszaru sołectwa Rzepcze i Zawada.
-Kompleks 6 – żytni słaby, o ograniczonej możliwości produkcji roślin do uprawy żyta, ziemniaków
i łubinów, przy czym plony zależne są w bardzo dużym stopniu od ilości opadów i nawożenia. W gminie
zajmuje on jedynie 0,4% użytków rolnych, z glebami należącymi do IVb i V klasy bonitacyjnej
charakterystyczny jest dla wsi Cieszniów i Kazimierz.
-Kompleks 7- żytni bardzo słaby, w którego skład wchodzą gleby trwale za suche i ubogie w składniki
pokarmowe. Kompleks ten spotykany jest jedynie na 0,02% powierzchni użytków rolnych, a w skład jego
wchodzą gleby o VI klasie bonitacji gruntów i występują tylko w sołectwie Cieszniów.
-Kompleks 8 – zbożowo – pastewny, występujący na 3,9% powierzchni użytków rolnych. W jego skład
wchodzą gleby klasy IIIa i IIIb. Występują głównie z sołectwie Dzierżysławice, Kierpień i Leśnik.
Najkorzystniejszy układ warunków glebowo-przyrodniczych reprezentuje kompleks 1, 2, 3, 4 oraz 5,
w związku z czym uznaje się je za chronione dla potrzeb rolnictwa.
Wśród użytków zielonych dominuje kompleks zielonych średnich, który zajmuje 67,7% ich
powierzchni. Obejmuje on gleby III i IV klasy bonitacyjnej. Występuje głównie w dolinie Osobłogi w
sołectwie Błażejowice, Dzierżysławice, Góreczno i Leśnik. Drugi pod względem wielkości stanowi kompleks
użytków zielonych bardzo dobrych i dobrych występujących w gminie na obszarze 31,1% powierzchni
użytków zielonych. Obejmuje on łąki i pastwiska należące do I i II klasy bonitacyjnej. Charakterystyczny jest
dla sołectwa Stare Kotkowice i Szonów. Jedynie na powierzchni 1,2% użytków zielonych występuje
kompleks użytków zielonych słabych i bardzo słabych, w którego skład wchodzą gleby V i VI klasy
bonitacyjnej. Do tego kompleksu należą użytki zielone wsi Nowe Kotkowice i Tomice.
Na obszarze gminy Głogówek nie występują gleby o stałym nadmiarze, jak i o stałym niedoborze
wody. Dominują gleby o optymalnym uwilgotnieniu, które występują na 73,4% użytków rolnych obszaru
(11.064,3ha). Średni wskaźnik bonitacyjny dla tych gleb wynosi 9,2 pkt w skali 10-cio punktowej. Dużo
rzadziej występują w gminie gleby o okresowym nadmiarze wód, które spotykamy na 18,4% powierzchni
użytków rolnych (2766,3ha) oraz gleby o okresowym niedoborze wód, występujące na 8,2% ich powierzchni
(1223,1%). Ogółem warunki uwilgotnienia mają gleby położone w granicach administracyjnych miasta
Głogówek uzyskując 9,8pkt. Wśród wsi gminy najlepsze warunki posiadają Tomice (9,8 pkt.), Wróblin (9,6
pkt.), oraz Błażejowice, Góreczno, Leśnik, Mionów, Mochów, Szonów, Wierzch i Zwiastowice (9,4 pkt.). Za
optymalne należy uznać także warunki uwilgotnienia gleb sołectwa Dzierżysławice, Kazimierz, Racławice
Śląskie (9,2 pkt.) oraz Biedrzychowice, Stare Kotkowice (8,8 pkt.), Kierpień i Twardawa (8,4 pkt.). Dla dolin
rzek Osobłogi i Straduni charakterystyczne jest występowanie gleb okresowo podmokłych.
Jako korzystne ocenia się warunki uwilgotnienia gleb występujących w pozostałych rejonach gminy:
Nowe Kotkowice (7,6 pkt.), Cieszniów (7,4 pkt.), oraz Rzepcze i Zawada (6,2 pkt.)
Gleby okresowo zawilgocone zajmują w gminie średnio 9,7% użytków rolnych, ale w wielu
sołectwach stanowią one znacznie większy odsetek użytków rolnych. Największe nasilenie tych gleb spotyka
się w sołectwach położonych w dolinie rzeki Osobłogi tj. w Leśniku (69,9% użytków rolnych), Błażejowicach
(21,1% użytków rolnych), Dzierżysławicach (19,7% użytków rolnych), a także we wsi Wierzch (15,6%
użytków rolnych).
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Tabela 1. Wartość bonitacyjna użytków rolnych wg ewidencji geodezyjnej dla terenu całej gminy (źródło:
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy
Głogówek )
Lp.
Klasy gleb
Grunty orne
Łąki, pastwiska i sady
Użytki rolne razem
1

I

ha
91,75

2

II

2955,64

22,83

276,33

15,56

3231,97

21,95

IIIa

4967,68

38,37

1213,28

68,30

8421,90

57,20

IIIb

2240,94

17,31

IVa

1468,55

11,34

240,14

13,52

2435,41

16,54

IVb

726,72

5,61

3

III

4
5

IV

6

%
0,71

ha
7,83

%
0,44

ha
99,58

%
0,68

7

V

450,13

3,48

32,20

1,81

482,34

3,28

8

VI

45,30

0,35

6,62

0,37

51,92

0,35

9

suma

12946,72

100%

1776,389

100%

14723,11

100%

W gminie Głogówek przeważają gleby wysokich klas bonitacyjnych (klasy I, II, III i IV) stanowiące aż
96,37 %gruntów rolnych, w tym klasy I-III podlegające ochronie stanowiące 79,83 % gruntów rolnych
a grunty klasy IV 16,54 %. Dominują grunty klasy III stanowiące 57,20 %. Znikomy, bo 3,63 % udział maja
grunty niskich klas bonitacyjnych V i VI.
3.1.7 Szata roślinna
Według podziału geobotanicznego Polski obszar gminy Głogówek należy do państwa - Holoarktyki, obszaru
Euro-syberyjskiego, prowincji Niżowo-wyżynnej działu Bałtyckiego pasa Kotlin Podgórskich: Płaskowyż
Głubczycki i Kotlina Raciborska. Elementy geograficzne flory: eurosyberysjki - marzanka wonna GaIium
odoratatum i goździk pyszny Dianthus superbus, środkowoeuropejski - gwiazdnica wielkokwiatowa Stellaria
holostea, atlantycki - tojeść gajowa Lysimachia nemorum - 2 stanowiska, subpontyjski - ostrożeń siwy
Crisium canum świadczą, o dużym potencjalnym zróżnicowaniu florystycznym gminy, której
uwarunkowania terenowe i warunki klimatyczne umożliwiają rozwój roślin z różnych krain geograficznych.
Potencjalna roślinność naturalna gminy to grądy środkowoeuropejskie Galio-Carpinetum odmiany śląskowielkopolskiej formy podgórskiej serii żyznej obejmujące cały omawiany obszar, poza dolinami rzek:
Osobłogi, gdzie dominują łęgi jesionowo-wiązowe Ficario - Ulmetum typicum i Straduni, gdzie przeważają
łęgi olszowe i jesionowo-olszowe Alno-Padion.
Według krain i dzielnic przyrodniczo-leśnych L. Mroczkiewicza obszar gminy Głogówek zaliczany jest do
krainy Śląska, dzielnicy Kotliny Opolskiej. Biorąc pod uwagę żyzność i wilgotność siedliska istniejące na
obszarze gminy enklawy leśne obejmują las mieszany świeży (Lmś) i las świeśy (Lś) Dominującymi
gatunkami lasotwórczymi są w dolinie Osobłogi olsza Alnus gluitinosa i dąb Quercus robur, w dolinie
Straduni olsza, dąb i świerk Picea excelsa; odnotowuje się również stanowiska klonu - jawora Acer
pseudoptatanus, buka zwyczajnego Fagus silvatica i jesiona wyniosłego Fraxinus excelsior, które zazwyczaj
są gatunkami domieszkowymi. Najbardziej interesującymi, chronionymi i rzadkimi gatunkami roślin
występującymi w lasach gminy Głogówek są:
Rośliny chronione:
• pióropusznik strusi Matteucia sthruthiopteris - gatunek chroniony – ochrona częściowa - znany w woj.opolskim jedynie z kilku stanowisk, w gminie 1 stanowisko,
• mieczyk błotny Gladiolus paluster - gatunek chroniony - ochrona ścisła -jedno stanowisko,
• listera jajowata Listera ovata - gatunek chroniony – ochrona częściowa - kilka stanowisk,
• lilia złotogłów Lilium martagon - gatunek chroniony – ochrona ścisła - 1 stanowisko,
• pierwiosnka wyniosła Primula elatior - gatunek chroniony – ochrona częściowa - 1 stanowisko,
• śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis - gatunek chroniony ochrona częściowa - stosunkowo liczny,
• cieszynianka wiosenna Hacquetia epipactis - gatunek chroniony - ochrona ścisła - 2 stanowiska,
• zimowit jesienny Colchicum autumnale - gatunek chroniony – ochrona częściowa zlokalizowany
w Racławicach Śląskich w dolinie rzeki Osobłogi.
Rośliny rzadkie:
• marzanka wonna Galiuim odoratum - dosyć liczny,
• konwalia majowa Convallaria majalis -3 stanowiska,
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• kruszyna pospolita Frangula alnus - pospolicie występująca,
• wężymord niski Scorzonera humilis -2 stanowiska,
• jerzmianka większa Astrantia maior -2 stanowiska dolinie Osobłogi.
Współczesne siedliska roślinności gminy Głogówek kształtowała rozwijająca się w okolicy gospodarka
człowieka, a zwłaszcza rolnictwo. Siedliska naturalne były od czasów najdawniejszych wypierane pod
rozwijające się rolnictwo pod uprawę i na potrzeby hodowli ze względu na urodzajność gleb. Człowiek
zmieniał i zmienia na omawianym obszarze warunki ekologiczne większości siedlisk tak w dolinie Osobłogi
i Straduni (regulacja, melioracje, intensywne nawożenie łąk), jak i na polach uprawnych zlokalizowanych na
Płaskowyżu Głubczyckim i Kotlinie Kozielskiej (melioracja, intensywne nawożenie). Przyczynia się to do
dalszego zróżnicowania siedlisk, np. pogłębienie i poszerzenie kanału ulgi w dolinie Osobłogi zmieniło
warunki ekologiczne lasu Leśniki, który z łęgowego (pozostały głębokie obniżenia po stojącej lub płynącej
tędy wodzie w czasie powodzi) przekształcił się w las grądowy pod wpływem intensywnego nawożenia z
łąk, pod Winiarami zniknęło szereg rzadkich gatunków roślin.
Na obszarze miasta Głogówka systematyczne badania siedlisk prowadzone przez P. Szotkowskiego
(1987,1989, 1993) pozwoliły mu wyróżnić:
1. Siedliska naturalne (ok. 117 ha tj. 5% powierzchni miasta Głogówek) obejmujące łasy i zagajniki (las
Olszynka, las Leśniki, las Bażantka, zagajniki na zboczach i w dolinie Osobłogi) oraz tereny nadwodne (dolina
Osobłogi, Młynówki, stawy w cegielni Winiary (byłej żwirowni „Rzepcze”, pod Oraczami, Głogowcem
głębokie rowy odwadniające na łąkach i pod Głogowcem i Oraczami).
2. Siedliska półnaturalne (ok. 302 ha tj. 14% powierzchni miasta Głogówek) obejmujące parki, łąki wilgotne
i pastwiska (w dolinie Osobłogi, z których tylko niewielkie fragmenty łąk w obrębie lasu Bażantka i Olszynka
mają charakter łąk kwaśnych), nadrzecza (wzdłuż rzeki Osobłogi i Młynówki, brzegi stawów i głębokich
rowów odwadniających na łąkach), suche murawy na zboczach (wzdłuż doliny Osobłogi od strony miasta Winiarami, Oraczami, Głogowcem oraz za lasem Bażantka).
3. Siedliska ruderalne (ok. 266 ha j. 10% powierzchni w mieście Głogówek) obejmujące tereny kolejowe,
place i ulice, przydroża, przychacia i przypłocia, mury zabudowań miejskich i wiejskich, rumowiska,
cmentarze, skwery i zieleńce, zsypiska śmieci, tereny przemysłowe).
4. Siedliska segetalne (ok. 1541 ha tj. 71% powierzchni miasta Głogówek) obejmujące pola uprawne oraz
ogrody i sady.
Na badanym obszarze miasta Głogówka (2207 ha) zanotowano 954 gatunki i niższych taksonomów (42%
flory Polski), które należą do 431 rodzajów i 101 rodzin. Najliczniejszymi rodzinami są: Compositae - 107
gatunków, Gramineae -73, Rosaceae - 72, Papilionaceae - 52, Labiatae - 41, a wśród rodzajów: Carex - 21
gatunków, Vicia - 14, Veronica - 13, Chenopodium- 12, Trifolium - 12, itp. We florze Głogówka natrafiono na
dwa nowe gatunki dla flory Śląska (Glycine max, Scutellaria eltissima). Najbogatszymi siedliskami w gatunki
są: siedliska ruderalne (628 gatunków), siedliska półnaturalne (600 gatunków) i siedliska naturalne (291
gatunków). Ubogimi w gatunki są siedliska segetalne (345 gatunków), a zwłaszcza pola uprawne (143
gatunki) oraz wody (42 gatunki).
Podstawowe siedliska flory miasta Głogówka są zróżnicowane ekologicznie i P. Szotkowski (1989) podzielił
je na:
1. Siedliska naturalne obejmujące lasy (254 gatunki) i tereny nadwodne (42 gatunki).
2. Siedlisk półnaturalne obejmujące parki (294 gatunki), łąki (237 gatunków), nadrzecza (265 gatunków)
i zbocza (290 gatunków).
3. Siedliska ruderalne obejmujące tereny kolejowe (270 gatunków), place i ulice (228 gatunków), przydroża
(268 gatunków), przychacia i przypłocia (278 gatunków), rumowiska (252 gatunki), zsypiska śmieci (243
gatunki), tereny przemysłowe (278 gatunków), skwery i zieleńce (154 gatunki), cmentarze (261 gatunków).
4. Siedliska segetalne obejmujące ogrody i sady (285 gatunków) i pola uprawne (143 gatunki).
Liczba gatunków na omawianych siedliskach jest zależna od zróżnicowania na ich obszarach warunków
ekologicznych (lasy, zbocza, tereny synantropijne), działalności gospodarczej człowieka (np. transportu
płodów rolnych, świadomej aklimatyzacji obcych gatunków), wpływu wód i powodzi na przenoszenie
diaspor roślin na brzegi cieków wodnych i tereny przyległe. Liczba gatunków na poszczególnych siedliskach
nie zależy od ich powierzchni. Częstotliwość występowania, pokrycie i towarzyskość poszczególnych
gatunków jest zróżnicowana. Jedynie 110-130 gatunków flory Głogówka występuje licznie na większości
siedlisk. Dalszych 361 gatunków rośnie rozproszenie, a 424 jest gatunkami rzadkimi. Wielu gatunkom
ostatniej grupy, tzw. „gatunkom ustępującym" grozi wyginięcie.
We florze przeważają gatunki długotrwałe nad krótkotrwałymi oraz gatunki zielne (80%) nad krzewami
i drzewami (20%).
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Lasy na terenie Głogówka są zróżnicowane. Tworzą je głównie grądy i olsy, łęgów jest mało. Lasy i zagajniki
charakteryzują się wysoką bioróżnorodnością form florystycznych. Występuje w nich wiele rzadkich
i ciekawych gatunków (np. Hacquetia epipactis, Scutellaria altissima, Lilium martagon - gat. chron,
Galanthus nivalis - gat. chron. Listera ovata - gat. Chron. W parkach, ogrodach i sadach oraz na cmentarzach
zaaklimatyzowano sporo obcych gatunków drzew i krzewów, głównie pochodzenia amerykańskiego i
wschodnioazjatyckiego. Na łąkach intensywnie nawożonych o uregulowanych stosunkach wodnych
najczęściej zanikły gatunki rzadkie i ciekawe. Na nadrzeczach po uregulowaniu cieków wodnych również
zostało niewiele gatunków ciekawych i rzadkich. W ostatnich latach rozprzestrzenił się wzdłuż brzegów
Osobłogi holoagriofit Impatiens grandulifera.
Zbocza są po lasach najciekawszymi zbiorowiskami roślin wśród siedlisk półnaturalnych ze względu na
występowanie na nich gatunków kserotermicznych (np. Rosa gallica - kategoria V - narażona na wyginięcie
Polskiej Czerwonej Księgi Roślin, Primula officinalis – gat. chron. częściowo, Peucedanum cerwaria,
Chondrilla juncea, Phleum Boehmeri, Festuta sulcata). Ze względu na te gatunki oraz najciekawsze formy
krajobrazowe zboczy nad doliną Osobłogi (między granicą państwa a ujściem rzeki do Odry pod
Krapkowicami) trzeba objąć ochroną prawną zbocza za lasem Bażatka oraz zbocza pod Oraczami.
Tylko na siedliskach naturalnych i półnaturalnych rośnie 233 gatunków rodzimych nie notowanych na
siedliskach synatropijnych (siedliska wtórne powstałe po zniszczeniu przez człowieka pierwotnych siedlisk
naturalnych). Siedliska naturalne i półnaturalne ulegają znacznej synantropizacji. Poza zadomowionymi na
nich holoagriofiami i hemiagrofitami są tu aklimatyzowane argazjofity (parki) oraz zawlekane epekofity
i archeofity. Zadomowienie na siedliskach półnaturalnych wykazuje jedynie 9 hemiagrioftów, a na
siedliskach naturalnych 5 holoagriofitów. Holoagriofity, hemiagrofty, epekofity są zbiorowiskami roślin
synantropijnych.
Flory poszczególnych siedlisk ruderalnych oraz ogrodów i sadów są zróżnicowane pod względem liczby
gatunków, gatunków rzadkich, stosunku apofitów do antropofitów, przynależności apofitów do
pierwotnych zbiorowisk roślinnych, zadomowienia antropofitów oraz trwałości apofitów i antropofitów.
Flora terenów kolejowych najbardziej różni się od innych flor ruderalnych omawianego siedliska. Na
terenach ruderalnych oraz w sadach i ogrodach przeważają apofity leśne (104 gatunki), łąkowe (97) oraz
nadwodne i wodne (56) oraz ergazjofity i archeofity. Na polach uprawnych (143 gatunki) maleje stałość
fitosocjologiczna, pokrycie i towarzyskość większości chwastów. Ok. 50% z nich jest obecnie już gatunkami
rzadkimi.
Wpływ na florę gminy Głogówek wykazują pobliskie Sudety. Występuje w niej 29 gatunków górskich i 24
podgórskich. Brama Morawska miała również istotne znaczenie w migracji roślin, głównie tzw. drogą
głubczycką napłynęły na obszar gminy gatunki ciepłolubne (np. Peucedanum cervaria, Vincetoxicum
officinale), gatunki kserotermiczne (np. Dianthus armeria, Potentilla recta, Cytitus migricaulis) i gatunki
leśne ( np. Hacquetia epipactis, Geranium phaem).
Flora Głogówka uległa w okresie 750 lat istnienia miasta dużym zmianom. Ze 130 gatunków podanych
w literaturze za lata 1843-1930 nie odszukano 52 gatunków (Anthericum ramosum, Bromus erectus,
Camalagrostis canescens, Castanea sativa, Dianthus armeria, Inula britanica, itp.), w tym 13 antropofitów.
Flora synatropijna Głogówka liczy 721 gatunków, przeważają w niej antropofity (362 gatunki) nad apofitami
(340 gatunków). Urodzajne gleby większości siedlisk ruderalnych oraz ogrodów i sadów sprzyjają głównie
rozwojowi apofitów leśnych (104 gatunki), łąkowych (97 gatunków), nadwodnych (56 gatunków) oraz
chwastów pól uprawnych. Na większości siedlisk ruderalnych najliczniej występują (dominują) chwasty pól
uprawnych.
Antropofity (rośliny żyjące w pobliżu siedzib ludzkich) są najczęściej mniej dynamiczną grupą roślin.
Występują we wszystkich siedliskach omawianego obszaru (siedliska naturalne - 25, półnaturalne - 135,
ruderalne - 291, segetalne - 188). Antropofity pochodzą głównie z południowego-wschodu (95 gatunków),
Ameryki (88 gatunków), z obszaru śródziemnomorskiego (78) oraz Azji wschodniej (77).
Ergazjofity są, najliczniejszą (179 gatunków) i najbardziej zróżnicowaną grupą wśród antropofitów. Jest
wśród nich 79 gatunków roślin zielnych oraz 100 gatunków krzewów i drzew. Najwięcej zanotowano ich
w ogrodach i sadach (72), parkach (59), przychaciach i przypłociach (46), zsypiskach śmieci (42), a najmniej
na łąkach (1). Wysoka ich liczba na omawianym obszarze związana jest ze sztucznym wprowadzeniem
i aklimatyzacją na wielu siedliskach, z tradycją uprawy obcych gatunków użytkowych i ozdobnych oraz
wybitnie rolniczym charakterem gminy Głogówek. Archeofity (rośliny przybyłe w czasach
przedhistorycznych; 113 gatunków) stanowią również liczną, lecz mniej zróżnicowaną grupę wśród
antropofitów. Są bardziej równomiernie rozmieszczone na większości siedlisk. Szereg z nich jest pospolitymi
22

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY GŁOGÓWEK

chwastami. Są głównie roślinami krótkotrwałymi (95 gatunków). Napływ archefitów na omawiany obszar
rozpoczął się już w neolicie. Około 40 archeofitów występuje licznie na siedliskach synantropijnych.
Ekosystemy łąkowe gminy Głogówek w większości zlokalizowane są w dolinach Osobłogi, Straduni i potoku
Młyńskiego. Większość z nich należy do rzędu Arhenatheretalia. Występują one na glebach ciężkich, wyżej
położonych w stosunku do koryta rzeki. Intensywnie użytkowane kośnie i pastwiskowo, silnie nawożone
odznaczają się stosunkowo ubogim składem florystycznym. Drugą grupę ekosystemów łąkowych stanowią
łąki wilgotne związku Molinion. Zlokalizowane są w pobliżu starorzeczy i koryta rzeki na mniej
zmeliorowanych odcinkach dolin. W dolinie Osobłogi największe skupiska tych łąk zlokalizowano na
południe od Głogówka. Są bardziej zróżnicowane florystycznie niż łąki świeże. Charakteryzują się bardziej
ekstensywnymi formami użytkowania. W dawniejszych czasach stanowiły większość obszarów łąkowych
w dolinach rzek. W wyniku prowadzonych melioracji i regulacji cieków przekształcono je w łąki świeże.
Ekosystemy łąkowe bardzo często występują w mozaice z ekosystemami -leśnymi i zadrzewieniowymi, co
wzmacnia ich znaczenie biocenotyczno-środowiskotwórcze.
Łąki i pastwiska świeże (zbiorowiska z rzędu Arrhenatheretalia)
W strukturze roślinności są to półnaturalne i antropogeniczne zbiorowiska trawiasto-zielne, w większości
zagospodarowane jako wysokowydajne łąki i pastwiska. W postaci półnaturalnej są, one bogate w gatunki
roślin dwuliściennych. Intensywna gospodarka zubaża i upraszcza ich skład florystyczny. Pod względem
siedliskowym występują one na żyznych i średnio żyznych glebach mineralnych i organiczno-mineralnych,
wtórnie na przesuszonych glebach murszowych. Poziom zalegania wody gruntowej występuje na głębokości
50-100 cm. Zmienność ekologiczna tego rzędu łąk i pastwisk jest niezbyt duża, zależna od zasobności gleb
oraz dostępności wody do warstwy korzeni. Istotnym czynnikiem ekologicznym określającym charakter
zbiorowisk jest wypas, który eliminuje większość gatunków mało odpornych na wydeptywanie i
przegryzanie. Nawożenie i podsiewanie zmienia w istotny sposób skład florystyczny, zarówno łąk, jak i
pastwisk w kierunku ich ujednolicenia i zubożenia. Niewłaściwe użytkowanie, zwłaszcza stosowanie
systemu przemiennego kośno-pastwiskowego oraz nadmierne odwodnienie prowadzi do zachwaszczenia
łąk i pastwisk przez mało wartościowe trawy, takie jak kostrzewa czerwona, tomka wonna i inne.
Łąki i pastwiska wilgotne (zbiorowiska rzędu Molinietalia)
W strukturze roślinności są to wielogatunkowe, półnaturalne i antropogeniczne zbiorowiska trawiastozielne, w większości użytkowane jako mało wydajne łąki, rzadziej jako pastwiska. Pod względem
siedliskowym występują one na żyznych i średnio żyznych wilgotnych glebach organiczno i mineralnoorganicznych, głównie murszowych i madach pochodzenia torfowego. Poziom wody na tychże łąkach jest
wysoki, okresowo równy z powierzchnią gruntu; ruch wody w podłożu intensywny. Zmienność ekologiczna
łąk i pastwisk tego rzędu jest dość duża i uzależniona od zasobności troficznej podłoża. Na siedliskach
ubogich występują łąki trzęślicowe (ze związku Molinion), na żyznych łąki kaczeńcowe (ze związku Calthion),
a w pobliżu cieków wodnych „ w strefie zasilania przez wody rzeczne, zbiorowisk wysokich ziół ze związku
Filzpendulo-Petasition. Łąki te charakteryzują się dużą zmiennością antropogeniczną wynikającą ze sposobu
użytkowania. Wilgotne łąki na siedliskach uboższych nie są najczęściej nawożone i koszone jednorazowo;
uzyskane z nich siano jest przeznaczane na ściółkę. Łąki na siedliskach żyznych są zazwyczaj zmeliorowane i
nawożone; dają one dobrej jakości paszę. Wypas na siedliskach wilgotnych powoduje degradację pokrywy
roślinnej, w której miejsce traw zajmują sity.
Ekosystemy łąkowe
Podstawowymi typami ekosystemów wodnych gminy Głogówek są:
ekosystemy rzek - głównie Osobłogi i Straduni,
ekosystemy starorzeczy - głównie Osobłogi,
ekosystemy glinianek i żwirowisk,
ekosystemy nielicznych oczek wodnych innego pochodzenia zwłaszcza w lasach.
Wszystkie typy ekosystemów wodnych powinny podlegać ochronie ze względu na ich rzadkość i silne
zagrożenia. Są bowiem jednymi z nielicznych w gminie miejsc rozrodu wielu gatunków ryb i płazów oraz
ptactwa związanego ze środowiskiem wodnym. Szczególnej ochronie powinny podlegać starorzecza wśród
których proponuje się w formie użytków ekologicznych chronić starorzecza występujące na południe
i wschód od Racławic. oraz na północ od Mionowa (wyrobiska pożwirowe).
3.1.8. Zwierzęta
Fauna gminy Głogówek składa się z gatunków należących do różnych elementów geograficznych.
Największy udział mają w niej gatunki borealne, europejsko-syberyjskie oraz środkowo-europejskie.
Wśród bezkręgowców najliczniej reprezentowane są owady, występujące we wszystkich środowiskach.
Obok gatunków pożytecznych lub obojętnych znajduje się spora liczba szkodników lasów, łąk, pól
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uprawnych, ogrodów i sadów. Spośród owadów na uwagę zasługują przede wszystkim gatunki ustawowo
chronione. Należą do nich kozioróg dębosz Cerambyx cerdo, którego liczne okazy spotykamy na starych
dębach w Głogówku, trzmiele Bombus obserwowane na całym terenie oraz biegacze Carabus i tęczniki
Calosoma bytujące przeważnie w siedliskach leśnych.
Stosunkowo licznie reprezentowane są pajęczaki. Do bardziej pospolitych należą między innymi: tygrzyk
paskowany Agriope bruenniclci, pająk krzyżak Araneus diadematus, pająk nakrzewnik Agelena labyrinthica,
pająk omatnik Theridium ovcitum i poskosz krasny Eresus niger. Przedstawicielami skorupiaków są tu
przede wszystkim drobne wioślarki Cladocera i widłonogi Copepoda, natomiast z gatunków większych
zwraca uwagę rak rzeczny Astacus fluviatilis obserwowany w Osobłodze. Spośród mięczaków stosunkowo
często występują: pomrów wielki Limax maximus, pomrów czarniawy Limax cinereo-niger i ślimak
winniczek Helix pomatia. Wymienione gatunki należą do fauny lądowej, żyjąc najczęściej w lasach,
ogrodach i parkach.
Licznie występują na omawianym terenie płazy. Płazy bezogonowe reprezentowane są m.in. przez:
grzebiuszkę ziemną Pelobates fuscus, ropuchę szarą Bufo bufo, ropuchę zieloną Bufo viridis, rzekotkę
drzewną Hyla arborea, żabę wodną Rana esculenta, żabę jeziorkową Rana lessonae, żabę moczarową Rana
terrestris, żabę trawną Rana temporaria oraz bardzo rzadko występującą żabę śmieszkę Rana ridibunda.
Stanowiska tego ostatniego gatunku znajdują się w niewielkiej odległości od granic gminy w Prudniku, w
wyrobiskach poeksplooatacyjnych i należą do nielicznych w kraju.
Do gadów częściej pojawiających się na omawianym obszarze zaliczamy: padalca zwyczajnego Anguis
fragilis, jaszczurkę zwinkę Lacerta agiIis, jaszczurkę żyworodną Lacerta vivipara i zaskrońca zwyczajnego
Natrix natrix.
Do kręgowców bytujących we wszystkich środowiskach lądowych należą ptaki Jest to grupa, spośród której
część gatunków przystosowała się nawet do siedlisk wybitnie antropogenicznych. Do częściej
występujących w gminie należą min: bocian biały Ciconia ciconia, myszołów zwyczajny Buteo buteo,
kuropatwa polna Perdix perdix, czajka zwyczajna Vanellus vanellus sierpówka Streptopelia decaocto,
kukułka Cuculus conorus, sowa pójdźka Athene noctua, krętogłów Jynx torquilla, wilga Oriolus oriolus, szpak
Sturnus vulgaris, kos Turdus merula, drozd śpiewak Turdus philomeios i sikora bogatka Parus major.
Ssaki reprezentowane są przez nieliczne gatunki. Występuje tu min. kret Talprl europaea, jeż zachodni
Erinaceus europaeus, ryjówka aksamitna Sorex araneus, karlik malutki Pipistrellus pipistrellus, gacek
wielkouch Plecotus auritus, zając szarak Lepus europeus, wiewiórka Sciurus vulgaris, mysz zaroślowa
Apodemus silvaticus, mysz leśna Apodemus flavicollis, lis Vulpes vulpes, kuna domowa Martes foina i sarna
Capreolus capreolus. Coraz liczniej pojawia się jeden z największych ssaków jeleń Cervus elaphus. Ssaki
należą niestety do zwierząt najbardziej zagrożonych przez działalność człowieka i dlatego zasięg większości z
nich ulega sukcesywnemu zmniejszaniu.
Wszystkie wymienione wyżej gatunki zwierząt stanowią o specyfice elementu krajobrazowego i dlatego
należy je otaczać właściwą opieką i ochroną Większość z nich chroniona jest prawem, toteż zabijanie
zwierząt oraz niszczenie ich stanowisk lęgowych jest zabronione.
Zwierzęta chronione
Owady Insekt:
Chrząszcze Coleoptera:
Objętę ochroną ścisłą, wymagjące ochrony czynnej:
kozioróg dębosz Cerambyx cerdo,
Objętę ochroną częściową:
biegacz zielonozłoty Carabus auronitens,
biegacz szykowny Carabus nitens,
biegacz skórzasty Carabus coriaceus,
Błonoskrzydłe Hymenopteria:
trzmiele Bombus sp. –objęte ochroną częściową,
Mięczaki Mollusca:
Ślimaki Gastropoda:
ślimak winniczek Helix pomatia – objęty ochroną częściową,
Małże Bivalvia:
gałeczka rzeczna Sphaerium rivicola – objęta ochroną częściową
Ryby Pisces:
różanka Rhodeus sericeus – objęta ochroną częściową,
piskorz Misgurnus fossilis - objęty ochroną częściową,
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śliz pospolity Barbatula barbatula - objęty ochroną częściową,
Płazy Amphibia:
Objętę ochroną ścisłą, wymagjące ochrony czynnej:
rzekotka drzewna Hyla arborea,
traszka grzebieniasta Triturus cristatus,
Objętę ochroną ścisłą
ropucha zielona Bufo viridis – ścisła
żaba moczarowa Rana asvalis – ścisła
Objętę ochroną częściową
ropucha szara Bufo bufo,
żaba wodna Rana esculenta,
żaba jeziorkowa Rana Iessonae,
żaba trawna Rana temporaria,
traszka zwyczajna Triturus vulgaris,
Gady Reptilia - objętę ochroną częściową
jaszczurka zwinka Lacerta agilis,
jaszczurka żyworodna Lacerta vivipara,
padalec zwyczajny Anguis fragilis,
zaskroniec zwyczajny Natrix natrix,
żmija zygzakowata Vipera berus,
Ptaki Aves
Objętę ochroną ścisłą, wymagjące ochrony czynnej:
bocian biały Ciconia ciconia,
derkacz Crex crex,
czajka Vanellus vanellus,
dzięcioł zielony Picus viridis,
dzięcioł czarny Dryocopus martius,
dzięcioł średni Dendrocopos medius,
Objętę ochroną ścisłą:
perkoz dwuczuby Podiceps cristatus,
łabędź niemy Cygnus olor,
jastrząb Accipiter gentilis,
krogulec Accipiter nisus,
myszołów Buteo buteo,
przepiórka Coturnix coturnix,
wodnik Rallus aquaticus,
sieweczka rzeczna Charadrius dubius,
turkawka Streptopelia turtur,
puszczyk Strix aluco,
zimorodek Alcedo atthis,
dzięcioł duży Dendrocopos major,
dzięciołek Dendrocopos minor,
pokląskwa Saxicola rubetra,
kląskawka Saxicola rubicola,
białorzytka Oenanthe oenanthe,
remiz Remiz pendulinus,
wilga Oriolus oriolus,
Ssaki Mammalia
Objętę ochroną ścisłą, wymagjące ochrony czynnej:
nocek duży Myotis myotis,
gacek brunatny Plecotus auritus,
mopek zachodni Barbastella barbastellus,
Objętę ochroną częściową:
jeż zachodni Erinaceus europaeus,
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kret Talpa europaea (osobniki znajdujące się poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych,
szkółek leśnych, trawiastych lotnisk, ziemnych konstrukcji hydrotechnicznych oraz obiektów
sportowych),
ryjówka aksamitna Sorex araneus,
rzęsorek rzeczek Neomys fodiens,
zębiełek karliczek Orocidura suayeolens,
wiewiórka Sciurus vulgaris,
łasica Mustela nivalis.
Opracowanie ekofizjograficzne za ostoje fauny na terenie gminy Głogówek uznało:
ostoje o znaczeniu ponadlokalnym:
Dolina Osobłogi z kompleksami leśnymi i zadrzewieniami łęgowymi i grądowymi,
Dolina Straduni o podobnym charakterze z Szonowa i Kazimierza,
ostoje o znaczeniu lokalnym:
kompleks leśny Twardawa,
kompleks leśny Zawada,
dolina Młynówki,
kompleksy wyrobisk poeksploatacyjnych z zadrzewieniami na terenie całej gminy.

3.2 Analiza i ocena jakości środowiska
Powietrze
Oceny jakości powietrza dokonuje się z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów:
ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi,
ustanowionych ze względu na ochronę roślin.
Podstawę oceny stanowią określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska (Dz.U.2012.1031)
poziomy substancji w powietrzu: dopuszczalne, docelowe, celów długoterminowych i alarmowe.
W niektórych przypadkach w ww. rozporządzeniu określono dozwoloną liczbę przekroczeń
określonego poziomu, a także terminy, w których określony poziom powinien zostać osiągnięty.
Wartości poszczególnych poziomów substancji w powietrzu zostały zróżnicowane ze względu na
ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin.
W przypadku działań mających na celu ochronę zdrowia, szczególnej uwadze poddano obszary
zamieszkałe, zwłaszcza o dużej gęstości zaludnienia.
Kryteria oceny ustanowione w celu ochrony roślin przyjmowano do oceny na obszarach
niezabudowanych:
znajdujących się w odległości ponad 20 km od aglomeracji, ponad 5 km od innych miast,
poza obszarem bezpośredniego oddziaływania autostrad, dróg ekspresowych i innych dróg
krajowych,
ponad 5 km od przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego na Opolszczyźnie w 2013 roku, określono w oparciu o wyniki
pomiarów uzyskanych ze stacji monitoringu jakości powietrza, porównując je z wartościami kryterialnymi,
zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031).
Tereny wiejskie gminy Głogówek należy do typowo rolniczych, pozbawionych w zasadzie wielkiego
przemysłu. Dominującym typem gospodarki jest rolnictwo i jego obsługa, w mniejszym stopniu usługi.
Struktura gospodarczej działalności powoduje, że powstające na terenach wiejskich gminy zanieczyszczenia
ze zorganizowanych i niezorganizowanych Źródeł, również z indywidualnych gospodarstw domowych,
w nieznacznym tylko stopniu wpływają na uksztaltowanie się tła zanieczyszczeń atmosferycznych rejonu.
Podstawowym źródłem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie gminy są zakłady
przemysłowej produkcji zwierzęcej. Są one źródłem zanieczyszczenia powietrza pyłami pochodzenia
nieorganicznego i organicznego (cząstki paszy, sierści, nabłonka, odchodów). Ponadto są one źródłem
wydzielania się do środowiska gazów o nieprzyjemnym zapachu. Należy głównie do nich amoniak
i siarkowodór, a także inne związki chemiczne zwane odorami. Główne źródła emisji zorganizowanej
znajdują się na terenie miasta, jednak na tle innych miast województwa opolskiego, nie wpływają one
w istotny sposób na poziom zanieczyszczeń pyłowych i gazowych rejonu. Tło zanieczyszczeń powietrza
atmosferycznego kształtowane jest głównie przez miasto Prudnik i Kędzierzyn-Koźle, a w mniejszym stopniu
przez Głubczyce. Wpływ na poziom zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w Głogówku ma przede
26

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY GŁOGÓWEK

wszystkim brak scentralizowanego systemu ogrzewania, a także działalność zlokalizowanych tutaj zakładów
przemysłowych. Z badań i analiz Państwowej Inspekcji Ochrony środowiska w Opolu wynika, że od końca lat
osiemdziesiątych systematycznie maleje ilość zanieczyszczeń emitowanych przez źródła zlokalizowane
w zakładach przemysłowych. Zmniejsza się także zapylenie powietrza , pomimo dużej ilości małych
i średnich kotłowni zakładowych i komunalnych oraz indywidulanych gospodarstw domowych.
Stan zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy badany jest w Głogówku od 2004 r. metodą pasywną.
Wyniki badań nie wykazują na przekroczenia norm w zakresie dwutlenku siarki i tlenku azotu zarówno na
terenie gminy jak i województwa opolskiego.
Dwutlenek siarki (SO2)
Głównym powodem występowania podwyższonego stężenia dwutlenku siarki (SO2) w atmosferze jest
emisja zanieczyszczeń ze stacjonarnych źródeł spalania paliw: kotłowni komunalnych i zakładowych,
indywidualnych pieców grzewczych i kuchennych. Dopuszczalne stężenie siarki na tym terenie nie zostało
przekroczone. Na terenie województwa opolskiego, stężenia dwutlenku siarki od wielu lat utrzymują się na
niskim poziomie i nie wykazują przekroczeń standardów jakości powietrza. Poziom średniorocznych
wartości stężeń SO2 uzyskanych metodą pasywną w latach 2009-2013 na wybranych stacjach wykazuje
poprawę jakości powietrza, szczególnie w odniesieniu do roku 2010. Okresem dominującej emisji
dwutlenku siarki jest sezon zimowy (grzewczy), czyli okres październik – marzec i właśnie w tym czasie
obserwuje się najwyższy poziom jego stężeń, nawet kilkukrotnie wyższy niż w okresie letnim
(pozagrzewczym).
Dwutlenku azotu (NO2)
Główną przyczyną podwyższonego stężenia dwutlenku azotu (NO2) jest niezorganizowana emisja ze źródeł
mobilnych oraz lokalna emisja z sektora komunalno – bytowego. Wyniki pomiarów stężeń dwutlenku azotu,
prowadzonych na terenie województwa opolskiego metodą pasywną w latach 2009-2013, nie wykazały
przekroczeń wartości kryterialnych. Na przestrzeni pięciu ostatnich lat, wartości średnich stężeń NO2
utrzymywały się na zbliżonym, średnim poziomie, wykazując nieznaczne wahania.
Benzen
Zanieczyszczenie powietrza benzenem ocenia się dla kryterium ochrony zdrowia ludzi w odniesieniu do
średniorocznej wartości dopuszczalnej, wynoszącej 5 [μg/m3]. Badania stanu jakości powietrza w zakresie
benzenu w roku 2013, prowadzono w na 15 stacjach pomiarowych. Analizując pięcioletni okres badawczy
w zakresie stężeń benzenu, można zauważyć, że najwyższe stężenia tego zanieczyszczenia rejestrowano na
stacjach pomiarowych w Kędzierzynie-Koźlu i w Zdzieszowicach z tendencją spadkową. Na pozostałym
obszarze województwa, gdzie brak jest przemysłu odpowiedzialnego za emisję benzenu do powietrza,
poziom jego stężeń był znacznie niższy i w roku 2013 nie przekroczył 1,8 μg/m3.
Pył zawieszony (PM10)
Główną przyczyną podwyższonego stężenia pyłu zawieszonego (PM10) jest bezpośrednia emisją, której
podstawowym źródłem są lokalne systemy grzewcze, transport samochodowy i procesy przemysłowe,
a także emisja wtórna, na przykład pylenie pyłu z podłoża. Pył zawieszony PM10, czyli pył o średnicy ziaren
poniżej 10 μm, jest normowany dla kryterium ochrony zdrowia zgodnie z dwoma rodzajami standardów:
wartości 24-godzinnej (50 μg/m3) oraz średniorocznej (40 μg/m3), przy czym dopuszcza się przekroczenie
poziomu średniodobowego maksymalnie 35 razy w roku. Rozpatrując stopień zanieczyszczenia powietrza
pyłem zawieszonym PM10 w województwie opolskim w latach 2009-2013, można zauważyć, że jego
stężenia utrzymują się na stosunkowo wysokim poziomie, oscylując wokół rocznej wartości dopuszczalnej.
W roku 2013 wartość średnioroczna nie została przekroczona na żadnej ze stacji realizującej pomiary tego
zanieczyszczenia w województwie opolskim, natomiast zarejestrowano przekroczenia 24-godzinnej
wartości dopuszczalnej na wszystkich stanowiskach pomiarowych. Liczba dni z przekroczeniami 24godzinnej wartości dopuszczalnej, wahała się od 87 w Oleśnie do 37 w Opolu, przy dopuszczalnej częstości
przekroczeń wynoszącej 35.
Metale ciężkie i benzo(a)piren w pyle zawieszonym PM10
W rok 2013 zgodnie programem Państwowego Monitoringu Środowiska, arsen, kadm, nikiel i ołów
oznaczane były w województwie opolskim na dwóch stanowiskach pomiarów manualnych zlokalizowanych
w Głubczycach i Opolu, natomiast benzo(a)piren na trzech stanowiskach: w Głubczycach, Opolu
i Kluczborku. Otrzymane wyniki stężeń metali oznaczanych w pyle zawieszonym PM10 utrzymywały się
poniżej wartości docelowych i dopuszczalnych.
Znaczne przekroczenia obowiązujących wartości
docelowych wystąpiły w przypadku średniorocznych stężeń benzo(a)pirenu. Najwyższy poziom tego
zanieczyszczenia utrzymuje się niezmiennie w Głubczycach.
Tlenek węgla (CO)
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Tlenek węgla (CO) emitowany jest do atmosfery głównie jako produkt niepełnego spalania paliw – węgla
lub paliw węglowodorowych (gazu ziemnego lub benzyny) Największym źródłem emisji na terenie gminy
jest transport drogowy i sektor komunalno – bytowy. Poziom tlenku węgla w atmosferze nie przekracza
dopuszczalnych norm.
Pomiar stężenia tlenku węgla wykonywany jest na jednej automatycznej stacji w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie
w 2013 roku, podobnie jak w latach wcześniejszych, nie odnotowano przekroczeń normy 8-godzinnej,
a maksymalna wyznaczona wartość 8-godzinna wyniosła 2 376 μg/m3, co stanowi 24% wartości
dopuszczalnej.
Ocena jakości powietrza za rok 2013
Dla wszystkich zanieczyszczeń uwzględnianych w ocenie jakości powietrza za rok 2013 obowiązuje podział
kraju na strefy, określony w rozporządzeniu MŚ w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości
powietrza, zgodnie z którym strefę stanowią: aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy,
miasto (nie będące aglomeracją) o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy, pozostały obszar
województwa, nie wchodzący w skład aglomeracji i miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców. W przypadku
województwa opolskiego oznacza to podział na 2 obszary: strefę miasto Opole i strefę opolską (czyli
pozostały obszar województwa).
W wyniku przeprowadzonej oceny jakości powietrza za rok 2013 na terenie województwa opolskiego
stwierdzono występowanie obszarów, na których odnotowano przekroczenia dopuszczalnych, bądź
docelowych poziomów substancji w powietrzu. Problem z dotrzymaniem standardów jakości powietrza dla
kryterium ochrony zdrowia wystąpił w przypadku: pyłu zawieszonego PM10, benzo(a)pirenu i ozonu.
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Tabela 2 Wyniki pomiarów zanieczyszczeń powietrza w roku 2013 (w punkach reprezentatywnych dla
Gminy Głogówek) [źródło: Raport - Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2013, WIOŚ w
Opolu, 2014]
Lp.
Typ pomiaru
Stężenie SO2 [μg/m3] – punkt pomiarowy Głogówek ul. Batorego
1.
pasywny
średnie roczne
w sezonie grzewczym w sezonie
pozagrzewczym
6,8
11,1
2,6
3
1-godzinna wartość
350 μg/m
dopuszczalna
z dopuszczalną częstością przekroczeń – 24 razy w roku
24-godzinna wartość
125 μg/m3
dopuszczalna
z dopuszczalną częstością przekroczeń – 3 razy w roku
3
Stężenie NO2 [μg/m ] - punkt pomiarowy Głogówek ul. Batorego
2.
pasywny
średnie roczne
w sezonie grzewczym w sezonie
pozagrzewczym
15,4
22,6
8,6
3
1-godzinna wartość
200 μg/m z dopuszczalną częstością przekroczeń – 18 razy w roku
dopuszczalna
Roczna wartość
40 μg/m3
dopuszczalna
Stężenie C6H6 [μg/m3] – punkt pomiarowy Krapkowice, ul. Moniuszki
3.
pasywny
1,6
2,4
0,9
3
Roczna wartość
5 μg/m
dopuszczalna
Stężenie pyłu PM10 [μg/m3] – punkt pomiarowy Głubczyce, ul. Kochanowskiego
4.

manualny

24-godzinna wartość
dopuszczalna
Roczna wartość
dopuszczalna

średnie
w sezonie
w sezonie
Liczba dni z
roczne
grzewczym
pozagrzewczym przekroczeniami
38,1
53,3
24,8
49
3
50 μg/m z dopuszczalną częstością przekroczeń – 35 razy w roku
40 μg/m3

Metale ciężkie i benzo(a)piren w pyle zawieszonym PM10 - Średnie stężenie w roku – punkt
pomiarowy Głubczyce, ul.
Kochanowskiego (dla którego nie uzyskano wymaganego % ważnych danych)
5.

manualny

Roczna wartość docelowa/
dopuszczalna

As [ng/m3]

Cd [ng/m3]

Ni [ng/m3]

Pb [μg/m3]

2,4
6 ng/m3

0,8
5 ng/m3

1,9
20 ng/m3

0,02
0,5 μg/m3

B(a)P
[ng/m3]
9,5
1 ng/m3
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Tabela 3 Wyniki oceny jakości powietrza przeprowadzonej za rok 2013 w strefie opolskiej województwa
opolskiego (w skład której wchodzi gmina Głogówek) dla kryterium ochrony zdrowia ludzi [źródło: Raport
- Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2013, WIOŚ w Opolu, 2014]
SO2

A

1)

NO2

A

1)

1)

CO

A

C6H6

A

1)

O3

2)

C

O3

3)

D2

1)

PM101)

Pb

C

A

As

2)

A

Cd

2)

A

Ni

2)

A

B(a)P

2)

C

1)

wg poziomu dopuszczalnego
wg poziomu docelowego
3)
wg poziomu celu długoterminowego
klasa A - poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej/docelowej i nie jest wymagane prowadzenie działań na
rzecz poprawy jakości powietrza
klasa C - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną/docelową lub wartość dopuszczalną powiększoną o
margines tolerancji; należy wówczas określić obszary przekroczeń oraz dążyć do osiągnięcia wartości kryterialnej, a
także niezbędne jest opracowanie programu ochrony powietrza
klasa D2 - poziom stężeń ozonu przekracza poziom celu długoterminowego; należy dążyć do osiągnięcia poziomu celu
długoterminowego do roku 2020.
2)

W wyniku przeprowadzonej oceny jakości powietrza w województwie opolskim za rok 2013 stwierdzono
występowanie obszarów, na których odnotowano przekroczenia dopuszczalnych, bądź docelowych
poziomów substancji w powietrzu. Problem z dotrzymaniem standardów jakości powietrza dla kryterium
ochrony zdrowia wystąpił w przypadku: pyłu zawieszonego PM10, benzo(a)pirenu i ozonu, zatem zostały
one zakwalifikowane do klasy C. Dla pozostałych klasyfikowanych zanieczyszczeń strefy województwa
opolskiego zakwalifikowano do klasy A.

Wody powierzchniowe
Obowiązek badania i oceny jakości wód powierzchniowych w ramach państwowego monitoringu
środowiska (PMŚ) wynika z art. 155a ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012r.,
poz. 145). Zgodnie z ust. 3 tego artykułu, badania jakości wód powierzchniowych w zakresie elementów
fizykochemicznych, chemicznych i biologicznych należą do kompetencji wojewódzkiego inspektora ochrony
środowiska. Zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej podstawowym elementem w
gospodarowaniu wodami jest jednolita część wód (JCW). Prawo wodne dzieli JCW na jednolite części wód
powierzchniowych CWP) i jednolite części wód podziemnych (JCWPd). Jednolitą częścią wód
powierzchniowych jest oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych, taki jak: jezioro lub inny
naturalny zbiornik wodny, sztuczny zbiornik wodny, struga, strumień, potok, rzeka, kanał lub ich części, a
także fragment morskich wód wewnętrznych, przejściowych lub przybrzeżnych. Lata 2010-2012 w zakresie
badań i oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych były pierwszą częścią sześcioletniego (od
2010 do 2015) cyklu gospodarowania wodami.Na obszarach chronionych w ocenie stanu uwzględniono
również spełnienie dodatkowych wymagań określonych dla tych obszarów ze względu na ich chara ter bądź
sposób wy korzy stania. Jeżeli punkt znajdował się na terenie kil ku obszarów wyznaczonych dla różnych
celów, osiągnięcie sta nu dobrego możliwe jest je dynie wówczas, gdy spełnione zostaną wymagania dla
wszystkich obszarów.
W gminie Głogówek zagrożeniem dla czystości wód powierzchniowych, są głównie niekontrolowane spływy
(m.in, odcieków pokiszonkowych, gnojowicy czy ścieków bytowych) z terenów użytkowanych gospodarczo
i zabudowanych, a także świadome zrzuty ścieków do wód powierzchniowych.
Największe zanieczyszczenia wody wykazywane są w miesiącach październik- marzec, kiedy brak roślinnego
pokrycia doliny rzeki. Poważne zagrożenia dla wód powierzchniowych stanowią spływy z sąsiednich
terenów intensywnie użytkowanych rolniczo. W gminie Głogówek wysokie plony bowiem uzyskuje się w
dużym stopniu przez nadmierne stosowanie nawożenia mineralnego, organicznego i pestycydów.
Zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej podstawowym elementem w gospodarowaniu wodami
jest jednolita część wód (JCW). Prawo wodne dzieli JCW na jednolite części wód powierzchniowych (JCWP) i
jednolite części wód podziemnych (JCWPd). W ramach programu monitoringu wód powierzchniowych
w województwie opolskim, w okresie 2010-2013 kontrolą objęto 64 jednolite części wód w szesnastu
zlewniach, przy czym w obrębie województwa ocenę przeprowadzono dla 61 jcw.
Przy analizie oceny stanu ekologicznego należy mieć na uwadze fakt, że opiera się ona w dużej mierze na
wynikach uzyskanych w ramach monitoringu operacyjnego. Monitoring ten ustanowiony został głównie na
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tych JCWP, dla których prognozowano ryzyko niespełnienia celów RDW, dlatego też na podstawie tylko tych
wyników nie można wnioskować o stanie wszystkich wód powierzchniowych.
Tabela 4 Zestawienie jednolitych części wód według zlewni trzeciego rzędu kontrolowanych w granicach
gminy Głogówek w okresie 2010-2013 wraz z ich oceną [źródło: Raport - Stan środowiska w
województwie opolskim w roku 2013, WIOŚ w Opolu, 2014]
Lp

Zlewnia
trzeciego
rzędu

1.

PLRW600018117489

3.

PLRW600020117499

ODRA
OD
KŁODNICY
DO MAŁEJ
PANWI

5.

PLRW600041176449

PLRW6000171176889

6.

Nazwa jcw– nazwa punktu
pomiarowokontrolne
go

LRW600018117449

2.

4.

Kod jcw

PLRW600019117699

Stradunia od źródła
do
Potoku
Jakubowickiego
– ppk Jakubowicki
Potok-Kazimierz
Ligocki Potok
– ppk Ligocki PotokPokrzywnica
Stradunia
od
Jakubowickiego
Potoku
do Odry
– ppk StraduniaStradunia
Prudnik od źródła do
Złotego Potoku
– ppk Złoty Potokpowyżej granicy RP
Młynówka
– ppk MłynówkaZielina
Osobłoga od Prudnika
do Odry

Silnie
zmieniona
lub
sztuczna
1)
jcw (T/N)

Stan/
potencjał
ekologiiczny
jcw

N

UMIARKO
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dla
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N
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ZŁY

N

ZŁY

N

UMIARKO
-WANY

N

ZŁY

N

UMIARKO
-WANY

N

ZŁY

T

UMIARKO
-WANY

N

ZŁY

N

DOBRY

T

DOBRY

DOBRY

DOBRY

ZŁY

– ppk OsobłogaRacławice Śl;
– ppk OsobłogaKrapkowice
1)status

jcw: N - naturalna jcw, T- silnie zmieniona lub sztuczna jcw

2)ocena

spełnienia wymogów dla obszarów chronionych: T – spełnia, N – nie spełnia

Stan jcw Stradunia od źródła do Potoku Jakubowickiego określono jako zły. O ocenie zadecydował
umiarkowany stan ekologiczny, ze względu na elementy biologiczne – fitobentos. Jednocześnie, ze względu
na fitobentos nie były spełnione wymagania dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację
wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych.
Potok Ligocki określono jako stan zły. O ocenie zadecydował zły stan ekologiczny, ze względu na elementy
biologiczne – makrobezkręgowce bentosowe.Ponadto elementy fizykochemiczne – azot Kjeldahla, azot
azotanowy, fosforany i fosfor ogólny oceniono poniżej stanu dobrego. Jednocześnie nie były spełnione
wymagania dla wód przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych (amoniak niejonowy) oraz
dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze
źródeł komunalnych (fitobentos, azot Kjeldahla, azot azotanowy, fosforany i fosfor ogólny).
Stan jcw Stradunia od Jakubowickiego Potoku do Odry określono również jako zły. O ocenie zadecydował
umiarkowany stan ekologiczny, ze względu na elementy biologiczne – fitobentos i makrofity (III klasa). Te
same wskaźniki zadecydowały o niespełnieniu wymagań dla obszarów chronionych wrażliwych na
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eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych. Wymagania dla wód
przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych zostały spełnione.
Jcw Prudnik od źródła do Złotego Potoku oceniono jako w złym stanie. O ocenie zadecydował
umiarkowany stan ekologiczny, ze względu na elementy biologiczne – makrobezkręgowce bentosowe (III
klasa) i elementy fizykochemiczne poniżej stanu dobrego (fosforany). Stan chemiczny – dobry. Jednocześnie
były spełnione wymagania dla wód przeznaczonych do bytowania ryb, a nie były spełnione dla obszarów
chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł
komunalnych ze względu na fosforany oraz dla obszarów będących jednolitymi częściami wód
przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych ze względu na zanieczyszczenie
bakteriologiczne.
Stan jcw Młynówka jako zły. O wyniku oceny zadecydował umiarkowany potencjał ekologiczny jcw ze
względu na elementy biologiczne – makrofity. Jednocześnie nie były spełnione wymagania dla obszarów
chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł
komunalnych ze względu na makrofity.
stan jcw Osobłoga od Prudnika do Odry określono jako dobry. O ocenie zadecydował dobry stan
ekologiczny oraz stan chemiczny dobry. Jednocześnie spełnione zostały wymagania dla obszarów
chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł
komunalnych.

Wody podziemne
Ogólne zapisy dotyczące badania i klasyfikacji wód podziemnych są ujęte w art. 38a ust. 1, art.47 oraz art.
155a i 155b Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2005.239.2019 ze zm.).
Państwowa służba hydrogeologiczna wykonuje badania i ocenia stan wód podziemnych w zakresie
elementów fizykochemicznych i ilościowych. W uzasadnionych przypadkach Wojewódzki Inspektor Ochrony
Środowiska wykonuje, w uzgodnieniu z państwową służbą hydrogeologiczną, uzupełniające badania wód
podziemnych w zakresie elementów fizykochemicznych, a wyniki tych badań przekazuje, za pośrednictwem
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, państwowej służbie hydrogeologicznej. Przedmiotem
monitoringu są jednolite części wód podziemnych, w tym części uznane za zagrożone nieosiągnięciem
dobrego stanu, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów narażonych na zanieczyszczenia pochodzenia
rolniczego.
Klasy jakości wód podziemnych I, II, III wskazują dobry stan chemiczny, a klasy jakości wód podziemnych IV,
V oznaczają słaby stan chemiczny. Klasyfikacja elementów fizykochemicznych stanu wód podziemnych
obejmuje pięć klas jakości wód podziemnych.
Badania stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych w województwie dolnośląskim w 2012
roku prowadzono w ramach:
monitoringu diagnostycznego, którym objęte były wszystkie jednolite części wód podziemnych,
monitoringu operacyjnego, obejmującego jednolite części wód podziemnych o statusie zagrożonych
nieosiągnięciem dobrego stanu (nie dotyczy obszaru opracowania ).
Zagrożenia wód podziemnych w gminie Głogówek wiążą się bezpośrednio z budową geologiczną
terenu. Największe zagrożenia występują na terenach, których utwory geologiczne nie zapewniają pełnej
izolacji wód wgłębnych od skutków działalności gospodarczej człowieka.
Teren środkowo-południowej części gminy, wchodzący w skład Płaskowyżu Głubczyckiego, jest z
reguły bardzo dobrze izolowany poprzez miąższą warstwę glin Iessopodobnych, będących utworami
małoprzepuszczalnymi. Zagrożenia występują tutaj jedynie w strefach kontaktów hydrologicznych wód
czwartorzędowych z trzeciorzędowymi. Dotychczas udokumentowano taką strefę w rejonie zabudowy wsi
Ciesznów –Wróblin, a także po północnej stronie miasta na osi Głogówek-Rzepce, obejmującą krawędź
doliny rzeki Osobłogi.
Wody wgłębne zalegające pod północną częścią gminy Głogówek, położoną w granicach Kotliny
Raciborskiej, są bardziej zagrożone zanieczyszczeniami ze względu na jej budowę z utworów
przepuszczalnych i małoprzepuszczalnych. Największe zanieczyszczenia pierwszego poziomu wodonośnego
stwierdzono na obszarze położonym na północ od miasta Głogówek od osiedla Winiary aż do wsi Rzepce,
oraz na terenach zabudowanych wsi Kotkowice Stare.
Zasadniczy wpływ na stan wód podziemnych ma nadmierne stosowanie gnojowicy oraz nawozów
sztucznych (w tym głównie azotowych) i środków ochrony roślin na terenach o budowie geologicznej z
warstw przepuszczalnych. Wraz z realizacją systemów centralnego zaopatrzenia wsi w wodę, a w
konsekwencji zwiększenia jej zużycia, zwiększyły się znacząco zagrożenia ściekami bytowymi. Stan
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zagrożenia wód powierzchniowych i wgłębnych w środowisku wiejskim jest na analizowanym obszarze
bardzo pożny, szczególnie w środkowej i północnej części gminy.
W 2013 roku na terenie województwa opolskiego przeprowadzone zostały, w ramach monitoringu
operacyjnego wód podziemnych, badania w 17 punktach pomiarowych zlokalizowanych w 3 jednolitych
częściach wód podziemnych (JCWPd).W granicach Gminy Głogówek znajdują się Jednolite części wód
podziemnych (JCWPd) nr 114 oraz w nieznacznym stopniu nr 118. Wyniki badań wód podziemnych w 2013
roku w województwie opolskim wykazały w 7 punktach pomiarowych niezadowalającą (IV klasa), bądź złą
(V klasa) jakość wód, co odpowiadało złemu stanowi. W 9 punktach, w tym w punktach pomiarowych w
bezpośredniej bliskości gminy Głogówek (punkty Rudziczka, Łącznik, Krapkowice) stwierdzono zadowalającą
(III klasa) i w 1 punkcie dobrą jakość (II klasa), czyli stan dobry wód. Na terenie województwa opolskiego nie
stwierdzono w roku 2013 wód o bardzo dobrej jakości wód I klasy.
Tabela 5 Klasyfikacja jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych w bezpośrednim sąsiedztwie
Gminy Głogówek w roku 2013 [źródło: Raport - Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2013,
WIOŚ w Opolu, 2014]
Lp.

Numer
punktu
MONBADA

Miejscowość

1.
2.

572
631

Rudziczka
Łącznik

Nr
JCWPd

114
3.

1230

Krapkowice

Wskaźniki
w granicach
stężeń
II klasy
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rozpuszczony,
mangan
mangan, żelazo

Wskaźniki
w granicach
stężeń
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w
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stężeń
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Wskaźniki
w
granicach
stężeń
V klasy

Klasa
jakości
w
punkcie

azotany
żelazo

III
III

temperatura,
tlen
rozpuszczony

III

klasy jakości wód podziemnych I, II, III oznaczają dobry stan chemiczny, a klasy jakości wód podziemnych IV, V
oznaczają słaby stan chemiczny

Hałas
Aktualnie obowiązującym aktem prawnym normującym dopuszczalne poziomy hałasu jest Rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. (Dz.U. 2012.1109). Wartości te muszą stanowić
bezwzględnie przestrzeganą normę w odniesieniu do nowo planowanych terenów.
Wartości poziomów dopuszczalnych zależne są od funkcji urbanistycznej jaką spełnia dany teren. Dla
terenów wymagających intensywnej ochrony przed hałasem określone są najniższe poziomy dopuszczalne,
natomiast dla terenów gdzie ochrona przed hałasem nie jest zagadnieniem krytycznym poziomy
dopuszczalne są najwyższe.
Głównym założeniem wykonanych pomiarów akustycznych było określenie warunków panujących w
bezpośrednim sąsiedztwie tras komunikacyjnych i uzyskanie informacji o uciążliwości akustycznej
analizowanych tras.
W wyniku analizy w zakresie badań hałasu sformułowano następujące wnioski: Głównym źródłem
uciążliwości na terenie Głogówek jest komunikacja drogowa. Najwyższe natężenie hałasu jest notowane
wzdłuż drogi krajowej (przebiegającej przez miejscowości Wierzch, Mochów, miasto Głogówek, Stare
Kotkowice, Biedrzychowice, Zwiastowice, Twardawa) oraz dróg wojewódzkich (przebiegające przez
miejscowości Rzepce, miasto Głogówek, Tomice, Racławice Śląskie).
Na terenie gminy Głogówek nie prowadzono dotychczas regularnych pomiarów hałasu komunikacyjnego
i monitoringu stanu środowiska akustycznego.
Uciążliwości komunikacja kolejowa odgrywają marginalną rolę. Hałas przemysłowy stanowi zagrożenie
o charakterze lokalnym. Docelowym kierunkiem działań planistycznych dotyczących ograniczania
uciążliwości hałasu powinno być odpowiednie planowanie i projektowanie przebiegu tras komunikacyjnych
(ze szczególnym uwzględnieniem rejonów wymagających komfortu akustycznego) wraz z zabezpieczeniami
akustycznymi oraz odpowiednie kształtowanie nowej zabudowy.
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Do dróg o największym natężeniu ruchu przebiegających przez teren gminy zalicza się:
- drogę krajowa nr 40 relacji Opole – Częstochowa (2 057 pojazdów/dobę na odcinku Laskowice –
Głogówek/droga nr 416; 3 994 pojazdy/dobę na odcinku Głogówek/droga nr 416 – Większyce),
- drogę wojewódzką nr 416 relacji Krapkowice – Głogówek – Głubczyce – Kietrz -Racibórz (w zależności od
odcinka drogi 2 133 – 3 090 pojazdy/dobę),
- drogę wojewódzką nr 417 relacji Laskowice – Klisino – Szonów - Szczyty (w zależności od odcinka drogi 453
– 832 pojazdy/dobę),
- drogi powiatowe m.in.: 1208 O (2 036 pojazdów/dobę), 1249 O, (893 pojazdy/dobę), 1210 O (411
pojazdów/dobę).
Lokalizacja budynków w strefie uciążliwości wymaga zastosowania w tych obiektach zabezpieczeń lub
założenia elementów osłonowo – ekranizujących staraniem inwestora danego obiektu.
Źródłem hałasu kolejowego na terenie gminy Głogówek są następujące linie kolejowe:
- pierwszorzędna nr 137 relacji Katowice – Legnica; na odcinku Kędzierzyn Koźle – Nysa – Kamieniec
Ząbkowicki o znaczeniu regionalnym,
Zagadnienie hałasu kolejowego jest dotychczas mało rozpoznane, jednak z uwagi na rozmieszczenie sieci
kolejowej i natężenie ruchu kolejowego można założyć, że uciążliwość hałasu kolejowego jest mało
znacząca (ma znaczenie drugorzędne) i ogranicza się jedynie do bezpośredniego sąsiedztwa linii kolejowych.
Na terenie gminy Głogówek nie były prowadzone pomiary emisji hałasu przemysłowego. Pomiary hałasu
wykonywane są na obszarze województwa opolskiego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w razie ewentualnych skarg mieszkańców lub zgodnie z przyjętym planem kontroli zakładów. Na terenie
gminy Głogówek nie ma zakładów, które posiadają decyzje ustalające dopuszczalna emisje hałasu. Z uwagi
na lokalny charakter źródeł hałasu przemysłowego oraz na brak dużych zakładów przemysłowych na terenie
gminy, źródła te maja charakter drugorzędny.

Gleby
Na terenie gminy Głogówek występuje szereg obszarów zniszczonych lub przekształconych na skutek
eksploatacji surowców naturalnych. Łącznie stwierdzono występowanie około 20 wyrobisk
poeksploatacyjnych nieczynnych lub okresowo czynnych. Głównie są to wyrobiska po piasku. Znajdują się
one na gruntach wsi Racławice Śl., Twardawa, Biedrzychowice, Stare Kotkowie, Głogówek, Rzepce, Sysłów,
Zawada, Mionów, Wierzch, Kazimierz. Większość z nich, ze względu na dzikie składowanie odpadów stałych
i płynnych, powinna ulec rekultywacji. Najstarsze wyrobiska zaczęły pełnić istotną rolę w funkcjonowaniu
lokalnego środowisk przyrodniczego i stanowią obecnie cenne torowiska roślinne, wodne, a także
ornitologiczne. Do takich należy zaliczyć wyrobiska położone w sąsiedztwie przysiółka Golczowice i wsi
Mionów oraz Twardawy.
W związku z dość dużym urozmaiceniem rzeźby powierzchni terenu oraz dominującymi glebami
Iessopodobnymi na terenie gminy Głogówek występuje względnie dużo gruntów ornych zagrożonych erozją
powietrzno-wodną gleb. Ogółem w gminie grunty orne z glebami zagrożonymi średnią erozją wodną gleb
zajmują ok. 6% jej użytków rolnych. Najwięcej ich występuje w sołectwie Ciesznów, Twardawie, Mionowie,
Zawadzie, Racławicach Śl. I Rzepcach. Głównymi przyczynami erozji wodnej są zabiegi agrotechniczne (orka
podłużna na skłonach, płodozmiany), wadliwy układ pól (miedz), czynniki klimatyczne (nasilenie opadów
atmosferycznych i szybkość topnienia śniegów), a także skład granulometyryczny i struktura
gleby. Użytki zagrożone erozją wodną gleb wymagają specjalnego dobom roślin do uprawy i agrotechniki,
przeciwdziałającej temu niekorzystnemu zjawisku. Działania zapobiegające erozji obejmują wykonanie
melioracji przeciwerozyjnych zwiększających chłonność wodną gleby i zmniejszających spływ
powierzchniowy, tworzenie warstwowicowego układu pól, stosowanie orek równoległych do warstwic,
tarasowanie zboczy, stosowanie specjalnych płodozmianów przeciwerozyjnych, zadarnianie zboczy i
pagórków, zakładanie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, zaniechanie uprawy podłużnej na rzecz roślin
trwałych, a w skrajnych przypadkach zalesienie terenu.
Teren gminy charakteryzuje się wysoką bonitacją gruntów. Przeważają gleby bardzo dobre i dobre
(głównie pszenno-buraczane). Występowanie gleb najwyższych klas powoduje, że największą powierzchnie
zajmuje uprawa zbóż z dominującą przewagą pszenicy. W następnej kolejności najczęściej uprawiane są
jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, owies i jary mieszanki zbożowe oraz rośliny okopowe. Wskaźnik bonitacji
jakości i przydatności rolniczej gleb całego powiatu prudnickiego jest najwyższy w całym województwie.
Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej gleb jest jedną z najwyższych w województwie opolskim.
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Gleby w gminie Głogówek nie przekraczają wartości granicznych, ewentualnie występują lokalne
przekroczenia, dzięki czemu gleby można zakwalifikować do I stopnia, co wskazuje, że gleby mogą być
przeznaczone pod wszystkie uprawy polowe, z ewentualnym, lokalnym ograniczeniem upraw warzyw
przeznaczonych dla dzieci.
Do głównych czynników powodujących degradację chemiczną gleb zalicza się:
nadmierną zawartość metali ciężkich takich jak: kadm, miedź, nikiel oraz innych substancji
chemicznych, np. ropopochodnych,
zasolenie,
nadmierną alkalizację,
zakwaszenie przez związki siarki i azotu,
skażenie radioaktywne.
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.
Na terenie gminy nie ma rozwiniętego przemysłu w związku z powyższym nie należy przewidywać
wprowadzania zanieczyszczeń do gleb z terenu gminy. Gospodarka rolna prowadzona jest na terenie gminy
w sposób prawidłowy z „dużą kulturą rolną". Pola nawożone są w sposób prawidłowy i nie stwierdzono
znacznej degradacji terenów rolnych.
Zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi mogą wystąpić wzdłuż dróg, zwłaszcza tych po których
przemieszczają się największe ilości pojazdów (drogi krajowe i wojewódzkie).

Promieniowanie elektromagnetyczne
Na obszarze opracowania nie były prowadzone badania z zakresu promieniowania elektromagnetycznego.
Przez teren gminy nie przebiegają napowietrzne linie energetyczne najwyższych napięć 400 kV i 220kV,
przebiegają natomiast 2 linie sieci dystrybucyjnych wysokich napięć 110 kV. Wzdłuż istniejących linii
napowietrznych należy zachować, wolne od zabudowy i zieleni wysokiej oraz dostępne dla prowadzenia
prawidłowej eksploatacji linii, pasy terenu w zależności od poziomu napięcia.
Wzdłuż istniejących linii napowietrznych należy zachować, wolne od zabudowy i zieleni wysokiej oraz
dostępne dla prowadzenia prawidłowej eksploatacji linii, pasy terenu w zależności od poziomu napięcia:
linia dwutorowa 110kV relacji Hajduki – Ceglana (długośc ok. 25 km),
linia dwutorowa, jednotorowa 110kV relacji Blachownia – Ceglana (długość ok. 8 km),
40 m dla linii 110 kV ( 20 m po obu stronach linii, liczać od osi linii, nie mniej niż 14,5 m od skrajnego
przewodu),
Wszelkie zmiany zagospodarowania terenu pod liniami elektroenergetycznymi 110 kV należy projektować
w oparciu o:
PN-E-05100-1:1998 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne – projektowanie i budowa”;
ustawę Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z
późniejszymi zmianami);
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30.10.2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów
pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów
(DZ. U. Nr 192, poz. 1883 z 2003 roku);
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 roku w sprawie dopuszczalnych wartości
hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z poz. 112).
Strefą ochronną obejmuje się również maszty telefonii cyfrowej (GSM) oraz inne instalacje
radiotelekomunikacyjne. Określony areał jest ogrodzony i obejmuje obszar zależny od wysokości masztu –
od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów od osi masztu.
Głównym zadaniem jest ograniczenie wpływu promieniowania elektromagnetycznego na mieszkańców
gminy poprzez:

dotrzymywanie obowiązujących norm w zakresie promieniowania elektromagnetycznego
jonizującego i niejonizującego;
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wykorzystywanie w projektowaniu linii nowych technologii materiałowych i rozwiązań
projektowych dla wyeliminowania w otoczeniu linii, a zwłaszcza na powierzchni ziemi natężeń pola
powyżej 1kV/m;
wykluczanie w planach zagospodarowania przestrzennego możliwości zabudowy pod trasami linii
przesyłowych i w pobliżu stacji transformatorowych.

3.3. Potencjalne zmiany w środowisku w przypadku braku realizacji projektowanego
dokumentu
Obowiązujące studium nie uwzględnia zmienionych przepisów odrębnych oraz dokumentów nadrzędnych,
dotyczących głównie granic: udokumentowanych złóż, terenów zamkniętych oraz obszarów szczególnego
zagrożenia powodzią.
Zaniechanie realizacji projektu zmiany niekorzystnie wpłynie przede wszystkim na potrzebę respektowania
obowiązków, wynikających ze znowelizowanych obowiązujących przepisów prawa. Ponadto studium
precyzuje konkretne kierunki rozwoju gminy Głogówek, co pośrednio przekłada się na jakość środowiska.
Projektowany dokument jest niezbędnym narzędziem realizacji zarówno polityki przestrzennej gminy, jak i
obowiązków wynikających z przepisów odrębnych. Dokument wprowadza ponadto ograniczenia i zakazy
dla poszczególnych kierunków zagospodarowania, służące spełnieniu zasad i celów ochrony środowiska.
Analizując potencjalne zmiany w środowisku w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu
wzięto pod uwagę istniejące zagospodarowanie terenu oraz możliwe zmiany tego zagospodarowania w
przyszłości związane z pełną realizacją zabudowy w oparciu o wydane liczne decyzje administracyjne.
Potencjalne przekształcenia jakie mogą nastąpić na omawianym obszarze w przypadku zaniechania
realizacji projektu wiązać się będą w dużym stopniu z konsekwencją ustaleń dla przedmiotowego terenu
zawartych w obowiązującym studium.
Ustalenia zmiany studium wyznaczają nowe rezerwy terenowe pod zabudowę mieszkaniową, usługową,
produkcyjną oraz komunikację kołową, które w dalszym horyzoncie czasowym skutkować będą zabudową
terenów i zagospodarowaniem dotychczas niezainwestowanych obszarów, pełniących obecnie przeważnie
funkcje rolnicze.
Przyjmowane dla gminy kierunki rozwoju przestrzennego powinny respektować przyjęte w projekcie
studium wojewódzkim następujące cele jego rozwoju przestrzennego:
wkomponowanie przyjętych w polityce ekologicznej województwa zasad ochrony i racjonalnego
kształtowania środowiska przyrodniczego oraz jego rewitalizacji w procesy rozwoju społecznogospodarczego i przestrzennego regionu w taki sposób, by służyło to podniesieniu i poprawie
jakości życia jego mieszkańców oraz warunków pracy i wypoczynku,
ochrona dziedzictwa kulturowego, służąca utrwalaniu tożsamości regionu i głównych elementów jego
struktury funkcjonalno-przestrzennej,
pełne wykorzystanie walorów i zasobów środowiska przyrodniczego oraz kulturowego regionu dla
restrukturyzacji jego gospodarki, służące wyrównaniu zaistniałych dysproporcji i konfliktów
rozwojowych oraz dostosowaniu do wymogów nowoczesnego, międzynarodowego rynku produkcji
i usług,
uzyskanie wzrostu gospodarczego regionu i zwiększenie efektywności gospodarowania przy
wykorzystaniu szczególnych walorów jego położenia geograficznego,
uzyskanie wysokich standardów i ładu w zagospodarowaniu przestrzennym regionu oraz harmonizacja
jego układów przestrzennych z otoczeniem krajowym i zagranicznym,
uzyskanie stopniowej, społecznie odczuwalnej poprawy standardów zamieszkiwania, pracy i
wypoczynku w poszczególnych ośrodkach osadniczych.
Brak realizacji w/w wytycznych zdefiniowanych w polityce przestrzennej gminy będzie skutkowało
negatywnymi tendencjami rozwoju zabudowy osadniczej, związanymi ze zjawiskiem powstawania
zabudowy rozproszonej, w przypadku której realizacja uzbrojenia terenów w niezbędną infrastrukturę nie
ma uzasadnienia ekonomicznego, co znacznie ogranicza rozwój gospodarczy gminy. Zaniechanie realizacji
ustaleń studium ma przełożenie również w zakresie kształtowania i ochrony środowiska, przyrody.
Niedostosowanie lokalizacji, rodzaju, skali i zasięgu przestrzennego nowego zainwestowania może stanowić
istotne zagrożenie da zachowania walorów i zasobów środowiska we właściwym stanie ochrony. W dalszym
horyzoncie czasowym fakt ten skutkowałby niekorzystnym oddziaływaniem na stan bioróżnorodności
obszaru gminy, a nawet regionu.
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Biorąc pod uwagę istniejące zagospodarowanie i funkcjonowanie terenu, uchwalenie zmiany studium
będzie skutkowało realizacją zabudowy mieszkaniowej oraz mieszkaniowo- usługowej, produkcyjnej, itd.
na nowych, dotychczas niezainwestowanych terenach, co wiąże się z wyłączeniem z produkcji rolnej części
terenów.
Obecny stan zagospodarowania obszaru gminy stwarza ryzyko zanieczyszczeń wód powierzchniowych z
uwagi na występujące dysproporcje w strukturze skanalizowania i zwodociągowania gminy. Projekt zmiany
studium modyfikuje zagospodarowanie przestrzenne miejscowości, porządkując zabudowę i regulując
jednoznacznie zasady zagospodarowania terenów dotychczas niezainwestowanych, zlokalizowanych w
bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej zabudowy. Nowe inwestycje przede wszystkim uzupełniają istniejące
zagospodarowanie i są odpowiedzią na zapotrzebowanie bazy mieszkaniowej regionu, a także pożądanego
rozwoju gospodarczego zgodnie z zasadami ekorozwoju.
Zmiana studium, będąca przedmiotem opracowania ma na celu weryfikację ustalonego przeznaczenia
terenów oraz warunków ich zabudowy i zagospodarowania. Jest to wynikiem zmieniających się potrzeb w
zakresie sposobu użytkowania poszczególnych terenów oraz zamierzeń inwestycyjnych władz gminy.
Ponadto ustalenia zmiany studium wprowadzają szczegółowe zapisy dotyczące ochrony i kształtowania
środowiska wynikające z obowiązujących przepisów prawnych. Dokument ten wprowadza szereg ustaleń
dotyczących eliminacji lub ograniczenia negatywnych oddziaływań na środowisko

4.

STAN
ŚRODOWISKA
NA
OBSZARZACH
PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM

OBJĘTYCH

Realizacja zapisów zmiany studium przyniesie ze sobą określony typ zagospodarowania i związane z nim
przekształcenia. Do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko kwalifikują się wszelkie
inwestycje wyszczególnione rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.Nr 213, poz. 1397). W strukturze
zagospodarowania, wśród kierunków spełniających kryteria przedsięwzięć potencjalnie znacząco
oddziałujących na środowisko dominować będą: zabudowa usługowa o powierzchni zabudowy nie
mniejszej, niż 4 ha na obszarach nie objętych formami ochrony przyrody, ponadto zabudowa mieszkaniowa
o takich samych parametrach zabudowy i lokalizacji oraz zabudowa produkcyjno – usługowa.
Tereny dotychczas niezagospodarowane, na których planowane są w/w funkcje stanowią obecnie użytki
rolne, sąsiadujące z istniejącą zabudową. Planowane funkcje zostały zlokalizowane poza granicami
obszarów planowanych do objęcia ochroną przyrodniczą. W granicach Gminy Głogówek brak jest obszarów
objętych ochrona przyrodnicza (jedynymi elementami objętymi ochroną przyrodniczą są pomniki przyrody
oraz rośliny i zwierzęta objęte ochrona gatunkową).
Planowane do realizacji funkcje terenów noszą znamiona znaczących, gdy ich skala i zasięg są stosunkowo
duże, oraz dodatkowo jeżeli są zlokalizowane w granicach obszarów o cennych walorach przyrodniczych, w
tym obszarów objętych ochroną prawną, który to przypadek nie dotyczy obszaru gminy Głogówek. Rodzaj
przedsięwzięcia również decyduje o wielkości i znaczeniu prognozowanego oddziaływania i wiąże się z
wielkością i rodzajem emisji zanieczyszczeń do atmosfery, środowiska gruntowo-wodnego, a także z
wpływem na klimat akustyczny otoczenia.
Dominująca w wyznaczonych w studium kierunkach zagospodarowania zabudowa mieszkaniowa mieszana,
mieszkaniowo - usługowa, usługowa nawiązuje swoja lokalizacją i zasięgiem do istniejących terenów
zurbanizowanych, stale wykorzystywanych przez człowieka, w obrębie których presje antropogeniczne
przejawiają się nawet na terenach niezabudowanych. Realizacja tych ustaleń ze względu na ich specyfikę
nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na środowisko, a zasięg oddziaływań będzie ograniczony do
terenów sąsiadujących z istniejącą tkanką zabudowy.

5. PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU

ISTOTNE

DLA

Analiza uwarunkowań związanych z istniejącym stanem zagospodarowania przestrzennego oraz
dotychczasowymi kierunkami rozwoju przestrzennego gminy Głogówek pozwala na wyodrębnienie
następujących, głównych problemów w zakresie ochrony przyrody i środowiska:
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zagrożenie standardów jakości wód, wynikające m.in. z braku systemowego rozwiązania gospodarki
ściekowej na terenach nie objętych siecią kanalizacyjną, przy pełnym 100 % zwodociągowaniu gminy,
brak ochrony prawnej przyrodniczej najbardziej wartościowych ciągów ekologicznych dolin rzecznych,
zagrożenie powodziowe i brak pełnej ochrony przeciwpowodziowych,
zagrożenie hałasem zabudowy mieszkaniowej wzdłuż dróg wojewódzkich i krajowej.
Zasadniczym problemem środowiskowym na terenie gminy jest zagrożenie standardów jakości wód,
wynikające m.in. z braku systemowego rozwiązania gospodarki ściekowej na terenach nie objętych siecią
kanalizacyjną. Powoduje to powstawanie większej ilości nieodprowadzonych siecią ścieków.
Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Głogówek rozwinięta jest dobrze jedynie na obszarze miasta.
Poza miastem Głogówek obsługa kanalizacji sanitarnej objęte są tylko miejscowości Racławice Śląskie,
Dzierżysławice i Mochów. Mieszkańcy pozostałych miejscowości zobowiązani są do gromadzenia płynnych
nieczystości w zbiornikach zlokalizowanych na terenie własnych posesji. To z kolei wpływa na zwiększone
zanieczyszczenie gleb oraz wód powierzchniowych i podziemnych. Docelowo planowane jest uzbrojone w
sieć kanalizacyjną pozostałych miejscowości.
Na obszarze gminy występują cenne przyrodniczo doliny rzeczne, które w związku z bardzo ubogimi
warunkami przyrodniczymi pozostałej części gminy, z brakiem terenów lasów włącznie (stopień zalesienia
gminy to zaledwie 4 % terenu), konieczna jest ochroną istniejących wartości, tym bardziej że stanowią je
korytarze ekologiczne rzek o dobrze zachowanych warunkach, bez zabudowy. Na obszarze gminy Głogówek
brak jest obszarów objętych ochroną przyrodnicza.
Kolejnym problemem środowiskowym na terenie gminy Głogówek jest ryzyko zagrożenia powodzią, które
zasadniczo dotyczy rzeki Osobłoga. Najbardziej zagrożone są miejscowości zlokalizowane w sąsiedztwie
rzek, szczególnie Osobłogi i Straduni w których ze względu na deniwelację terenu spływ powierzchniowy
odbywa sie przez tereny o zwartej zabudowie. Szczególne zagrożenie powodziowe stwarzają Osobłoga i
Kanał Ulgi rzeki Osobłogi, głównie w miejscowościach Racławice Śląskie, Dzierżysławice, Mochów, Leśnik,
Rzepce i Kierpień. Pozostałe cieki, jak Stradunia i potok Jakubowicki nie posiadają urządzeń
przeciwpowodziowych i mogą stwarzać zagrożenie jedynie przy bardzo intensywnych opadach. W kwietniu
2015 roku weszły w życie mapy zagrożenia powodziowego. Mapy te objęły w granicach gminy Głogówek
część rzeki Osobłoga. W związku z powyższym, prawną ochroną, jako obszary szczególnego zagrożenia
powodzią na terenie objęte są obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie
i wynosi raz na 10 lat oraz średnie i wynosi raz na 100 lat przedstawione na mapach zagrożenia
powodziowego, określone w opracowanych w I cyklu planistycznym mapach dla rzeki Osobłoga.
Na terenie gminy istnieją także tereny narażone na ponadnormatywne wartości emitowanego hałasu. Na
hałas komunikacyjny narażeni są także mieszkańcy przy drodze wojewódzkiej nr 416 i drodze krajowej nr
40. W istniejących przebiegu dróg, w związku z bezpośrednią bliskością zabudowy przy drogach brak jest
skutecznej możliwości ograniczenia wpływu hałasu na zabudowę. Szansą na poprawę warunków
akustycznych jest realizacja obwodnic o parametrach i w odległościach od zabudowy mieszkaniowej
zapewniających zachowanie standardów akustycznych.

6. PRAWNE FORMY OCHRONY PRZYRODY
Na terenie gminy Głogówek nie wyznaczono dotychczas obszarów objętych prawna ochrona przyrody.
Szczególnej ochronie podlegają jedynie formy indywidualne, które stanowią:
drzewa uznane za pomniki przyrody – zbiorowiska dębów szypułkowych
ochrona gatunkowa roślin i zwierząt
chronione siedliska przyrodnicze.
Ponadto ochronie podlegają nastepuące elemty środowiska przyrodniczego:
 tereny leśne;
 grunty orne, łąki i pastwiska zaliczone do I- III klasy bonitacyjnej;
 zieleń urządzona.
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6.1. Powiązania terenu gminy z obszarami ochrony przyrodniczej
We wszystkich połączeniach międzygminnych, a zwłaszcza regionalnych najważniejszą rolę odgrywają
doliny rzek. Pełnią one rolę korytarzy ekologicznych. W krajowym systemie ekologicznym ECONET-PL doliny
rzek stanowią często korytarze ekologiczne oznaczeniu międzynarodowym. Pomimo znacznego
przekształcenia umożliwiają one w dalszym ciągu rozprzestrzenianie się gatunków i łączność pomiędzy
zachowanymi w mało zmienionym stanie ostojami przyrody (tzw. obszarami węzłowymi).
W granicach gminy brak jest obszarów ochrony przyrodniczej, w tym nie wyznczono obszarów Specjalnej
Ochrony Natura 2000.
Najbliższe obszary ochrony przyrodniczej w sądziectwie gminy Głogówek to:
Obszary Specjalnej Ochrony Natura 2000:
Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Zbiornik Nyski” – PLB160002 – położony w granicach gmin Nysa,
Otmuchów – odległość od granic gminy Głogówek – ok. 34 km,
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Góry Opawskie” – PLH160007 – położony w granicach gmin
Lubrza, Głuchołazy - odległość od granic gminy Głogówek – ok. 7 km,
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Przyłęk nad Białą Głuchołaską” – PLH160016 – położony w
granicach gminy Nysa - odległość od granic gminy Głogówek – ok. 32 km,
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Forty Nyskie” – PLH160001 -położony w granicach gminy Nysa –
odległość od granic gminy Głogówek ok. 35 km,
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Bory Niemodlińskie” – PLH160005 – położony w granicach gminy
Niemodlin - odległość od granic gminy Głogówek – ok. 20 km,
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Łęg Zdzieszowicki” – PLH160011 – położony w granicach gminy
Zdzieszowice - odległość od granic gminy Głogówek – ok. 6 km,
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Góra Św. Anny” – PLH160002 – położony w granicach gmin
Zdzieszowice, Leśnica, Strzelce Opolskie, Ujazd - odległość od granic gminy Głogówek – ok. 12 km,
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Żywocickie Łęgi” – PLH160019 – położony w granicach gminy
Krapkowice - odległość od granic gminy Głogówek – ok. 8 km,
Parki Krajobrazowe:
Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich – odległość od granic gminy
Głogówek – ok. 20 km,
Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny” – odległość od granic gminy Głogówek – ok. 12 km,
Park Krajobrazowy Góry Opawskie – odległość od granic gminy Głogówek – ok. 10 km,
Obszary Chronionego Krajobrazu:
Obszar Chronionego Krajobrazu Las Głubczycki - odległość od granic gminy Głogówek – ok. 1,5 km,
Obszar Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie - odległość od granic gminy Głogówek – ok. 5km,
Obszar Chronionego Krajobrazu Rejon Mokre - Lewice - odległość od granic gminy Głogówek –
ok. 17 km,
Obszar Chronionego Krajobrazu Wronin – Maciowakrze - odległość od granic gminy Głogówek –
ok. 10 km,
Obszar Chronionego Krajobrazu Łęg Zdzieszowicki - odległość od granic gminy Głogówek – ok. 6 km,
Otmuchowsko – Nyski Obszar Chronionego Krajobrazu - odległość od granic gminy Głogówek –
ok. 30 km.

6.2. Pomniki przyrody
Na obszarze gminy Głogówek wyznaczone zostały ożywione formy pomników przyrody w postaci
grup drzew – dębów szypułkowych.
Tabela 6. Wykaz pomników przyrody występujących na terenie gminy Głogówek
Nr rejestru
Lp.
Gatunek
wojewódzkiego
1
2
3
1
Dab szypułkowy (Quercus robur) – 9 szt.
128
2

288

Aleja debów szypułkowych (Quercus robur) –
103 szt.

Lokalizacja
4
Miasto Głogówek
Dz. 781/88
Miasto Głogówek
Dz. 24/66
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6.3. Zieleń urządzona podlegająca ochronie
Zieleń urządzona na terenie gminy reprezentowana jest przede wszystkim w formie zieleni parkowej, alei i
szpalerów przydrożnych oraz śródpolnych, zieleni cmentarnej i przykościelnej, chronionych jako zieleń
przeciwdziałająca erozcji gleb lub zieleń miejskia, ogólnodostępna, o funkcjach rekreacyjnych i estetycznych
(parki, zieleńce, boiska trawiaste) oraz zieleni przyzagrodowej.
Parki miejskie, wiejskie i podworskie nie są szczególną formą ochrony przyrody. Część z nich podlega
ochronie konserwatorskiej jako zabytki kultury. Jednak duże walory przyrodnicze tych terenów, a także
bezpośrednie sąsiedztwo terenów zurbanizowanych, dla których pełnią ogromną rolę środowiskotwórczą i
biocenotyczną, uzasadniają przedstawienie tych obszarów w rozdziale dotyczącym ochrony przyrody.
Na terenie gminy Głogówek zlokalizowane są 2 założenia parkowe, objete ochroną konserwatrska.
Występują one w miejscowościach:
1.miato Głogówek – park miejski w Głogówku – Założony przez Jana Jerzego II von Oppersdorff. Obecny
kształt parku zawdzięczamy wysiłkom IX ordynata - Edwarda Jerzego von Oppersdorff i jego wnuka Jerzego,
który wprowadził do parku egzotyczne gatunki drzew i krzewów – daglezje, modrzewie kanadyjskie,
platany, cypryśniki. Dodatkowym walorem parku jest morfologia terenu – jego część górną, na której
posadowiony jest zamek okala stroma skarpa z fragmentami murów miejskich, część dolna to rozległe łąki,
stawy, alejki spacerowe. W zachodniej części parku zachowała się oranżeria z początków XX w.
2. Kazimierz – park przypałacowy – Za pałacem w sołectwie Kazimierz rozciąga się park krajobrazowy,
prawdopodobnie z I połowy XIX wieku, powtórnie wpisany do rejestru zabytków w Opolu 20 marca 1989
roku. Jest w nim rozległe zagłębienie, w którym dawniej znajdował się sztuczny staw. W pobliżu pałacu stoją
dawne dworskie zabudowania gospodarcze. Niedaleko stąd stoi kaplica z wieżyczką, będąca grobowcem
rodziny Prittwitz. Pochowano w nim również Prittwitzów zmarłych w Klisinie. Nad wejściem widać wykuty w
kamieniu herb rodowy: szachownicę.

6.4. Ochrona gatunkowa flory i fauny
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku ochrona gatunkowa ma na celu
zapewnienie przetrwania i właściwego stanu dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów oraz ich
siedlisk, gatunków rzadko występujących, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych
wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie umów międzynarodowych, a także zachowanie
różnorodności gatunkowej i genetycznej.

Rośliny chronione:
• pióropusznik strusi Matteucia sthruthiopteris - gatunek chroniony – ochrona częściowa - znany w woj.opolskim jedynie z kilku stanowisk, w gminie 1 stanowisko,
• mieczyk błotny Gladiolus paluster - gatunek chroniony - ochrona ścisła -jedno stanowisko,
• listera jajowata Listera ovata - gatunek chroniony – ochrona częściowa - kilka stanowisk,
• lilia złotogłów Lilium martagon - gatunek chroniony – ochrona ścisła - 1 stanowisko,
• pierwiosnka wyniosła Primula elatior - gatunek chroniony – ochrona częściowa - 1 stanowisko,
• śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis - gatunek chroniony ochrona częściowa - stosunkowo liczny,
• cieszynianka wiosenna Hacquetia epipactis - gatunek chroniony - ochrona ścisła - 2 stanowiska,
• zimowit jesienny Colchicum autumnale - gatunek chroniony – ochrona częściowa zlokalizowany w
Racławicach Śląskich w dolinie rzeki Osobłogi.
Opracowanie ekofizjograficzne Miasta i Gminy Głogówek wytypowało obszary o dużym
prawdopodobieństwie występowania dalszych taksonów chronionych i rzadkich, obejmują one:
wszystkie kompleksy leśne,
ekosystemy łąkowe i szuwarowe oraz torfowiskowe w dolinach Osobłogi, Straduni, Młynówki i ich
dopływów,
starorzecza w dolinie Osobłogi, kompleksy zadrzewień wzdłuż stromych skarp dolin rzecznych,
murawy wzdłuż licznych dolinek rzecznych w południowej części gminy,
zadrzewienia łęgowe wzdłuż cieków.
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Zwierzęta chronione:
Owady Insekt:
Chrząszcze Coleoptera:
Objętę ochroną ścisłą, wymagjące ochrony czynnej:
kozioróg dębosz Cerambyx cerdo,
Objętę ochroną częściową:
biegacz zielonozłoty Carabus auronitens,
biegacz szykowny Carabus nitens,
biegacz skórzasty Carabus coriaceus,
Błonoskrzydłe Hymenopteria:
trzmiele Bombus sp. –objęte ochroną częściową,
Mięczaki Mollusca:
Ślimaki Gastropoda:
ślimak winniczek Helix pomatia – objęty ochroną częściową,
Małże Bivalvia:
gałeczka rzeczna Sphaerium rivicola – objęta ochroną częściową
Ryby Pisces:
różanka Rhodeus sericeus – objęta ochroną częściową,
piskorz Misgurnus fossilis - objęty ochroną częściową,
śliz pospolity Barbatula barbatula - objęty ochroną częściową,
Płazy Amphibia:
Objętę ochroną ścisłą, wymagjące ochrony czynnej:
rzekotka drzewna Hyla arborea,
traszka grzebieniasta Triturus cristatus,
Objętę ochroną ścisłą
ropucha zielona Bufo viridis – ścisła
żaba moczarowa Rana asvalis – ścisła
Objętę ochroną częściową
ropucha szara Bufo bufo,
żaba wodna Rana esculenta,
żaba jeziorkowa Rana Iessonae,
żaba trawna Rana temporaria,
traszka zwyczajna Triturus vulgaris,
Gady Reptilia - objętę ochroną częściową
jaszczurka zwinka Lacerta agilis,
jaszczurka żyworodna Lacerta vivipara,
padalec zwyczajny Anguis fragilis,
zaskroniec zwyczajny Natrix natrix,
żmija zygzakowata Vipera berus,
Ptaki Aves
Objętę ochroną ścisłą, wymagjące ochrony czynnej:
bocian biały Ciconia ciconia,
derkacz Crex crex,
czajka Vanellus vanellus,
dzięcioł zielony Picus viridis,
dzięcioł czarny Dryocopus martius,
dzięcioł średni Dendrocopos medius,
Objętę ochroną ścisłą:
perkoz dwuczuby Podiceps cristatus,
łabędź niemy Cygnus olor,
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jastrząb Accipiter gentilis,
krogulec Accipiter nisus,
myszołów Buteo buteo,
przepiórka Coturnix coturnix,
wodnik Rallus aquaticus,
sieweczka rzeczna Charadrius dubius,
turkawka Streptopelia turtur,
puszczyk Strix aluco,
zimorodek Alcedo atthis,
dzięcioł duży Dendrocopos major,
dzięciołek Dendrocopos minor,
pokląskwa Saxicola rubetra,
kląskawka Saxicola rubicola,
białorzytka Oenanthe oenanthe,
remiz Remiz pendulinus,
wilga Oriolus oriolus,
Ssaki Mammalia
Objętę ochroną ścisłą, wymagjące ochrony czynnej:
nocek duży Myotis myotis,
gacek brunatny Plecotus auritus,
mopek zachodni Barbastella barbastellus,
Objętę ochroną częściową:
jeż zachodni Erinaceus europaeus,
kret Talpa europaea (osobniki znajdujące się poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych,
szkółek leśnych, trawiastych lotnisk, ziemnych konstrukcji hydrotechnicznych oraz obiektów
sportowych),
ryjówka aksamitna Sorex araneus,
rzęsorek rzeczek Neomys fodiens,
zębiełek karliczek Orocidura suayeolens,
wiewiórka Sciurus vulgaris,
łasica Mustela nivalis.
Opracowanie ekofizjograficzne za ostoje fauny na terenie gminy Głogówek uznało:
ostoje o znaczeniu ponadlokalnym:
Dolina Osobłogi z kompleksami leśnymi i zadrzewieniami łęgowymi i grądowymi,
Dolina Straduni o podobnym charakterze z Szonowa i Kazimierza,
ostoje o znaczeniu lokalnym:
kompleks leśny Twardawa,
kompleks leśny Zawada,
dolina Młynówki,
kompleksy wyrobisk poeksploatacyjnych z zadrzewieniami na terenie całej gminy.

6.5. Obszary proponowane do objęcia ochroną
Na obszarze gminy Głogówek planuje się ustanowienie następujących form ochrony przyrody, których
granicę oznaczono na rysunku studium:
 Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Osobłogi”; którego celem ochrony jest zachowanie
bogatych i zróżnicowanych krajobrazów kulturowych z niewielkimi, lecz o wysokich walorach
ekologicznych lasami i agrocenozami z licznymi zadrzewieniami i łąkami w głęboko wciętej dolinie,
 Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Straduni”, którego celem ochrony jest zachowanie
mozaikowatych krajobrazów doliny Straduni oraz lessowego płaskowyżu z biocenozami wodnymi,
wodno-błotnymi, łąkowymi, kompleksami zadrzewień i lasów, celem zapewnienia funkcjonalności
korytarza ekologicznego o znaczeniu regionalnym,
 Rezerwat przyrody „Las Błażejowice”, którego celem jest zachowanie lasów grądowo-łęgowych
z licznymi stanowiskami chronionych roślin,
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Ponadto jako obszary cenne przyrodniczo wskazuje się obszary których objęcie ochroną decyzją samorządu
gminnego postuluje opracowanie ekofizjograficzne, należą do nich:
 utworzenie zespołów przyrodniczo-krajobrazowych:
 Grądy koło Szonowa; celem ochrony jest zachowanie bogatych gatunkowo lasów liściastych
– gradów, z gatunkami chronionych i rzadkich roślin i zwierząt w zróżnicowanym
geomorfologicznie terenie (wąwozy),
 Las Olszynka; celem ochrony jest zachowanie bogatych gatunkowo lasów liściastych –
gradów i buczyn, z gatunkami chronionych i rzadkich roślin i zwierząt w zróżnicowanym
geomorfologicznie terenie (wąwozy); teren ten stanowi łącznik przyrodniczy miasta
Głogówek,
 Dolina Młynówki; celem ochrony jest zachowanie wysokich walorów krajobrazowych
związanych z bogatą rzeźbą terenu oraz występowaniem mozaiki krajobrazowej biocenoz
zadrzewień, łąk, muraw oraz wód powierzchniowych,
 utworzenie użytków ekologicznych:
 Starorzecza Osobłogi I; celem ochrony jest zachowanie pozostałości starorzeczy rzeki
Osobłogi położonych w okolicy mostu na drodze Racławice Śl. - Klisino wraz
z przylegającymi łąkami i zadrzewieniami,
 Starorzecza Osobłogi II; celem ochrony jest zachowanie pozostałości starorzeczy rzeki
Osobłogi położonych w okolicy wjazdu do Racławic Śl. od strony Głogówka wraz
z przylegającymi łąkami i zadrzewieniami,
 Starorzecza Osobłogi III; celem ochrony jest zachowanie pozostałości starorzeczy rzeki
Osobłogi położonych na południowy-wschód od Racławic Śl. wraz z przylegającymi łąkami
i zadrzewieniami,
 Zbocza doliny Osobłogi pod Oraczami; celem ochrony jest zachowanie stromych skarp
doliny Osobłogi pod Oraczami dla rozwoju roślinności kserotermicznej,
 Wyrobiska w rejonie Mionowa; celem ochrony jest zachowanie wyrobisk pożwirowych jako
cennych ostoi płazów, gadów i ptaków.
 utworzenie nowych pomników przyrody
Opracowanie ekofizjograficzne postuluje objęcie pojedynczych egzemplarzy i alei drzew:
aleja lipy drobnolistnej Tilia cordata na wschód od Głogowca - ok. 40 drzew o obwodach 180520 cm, wysokość 15-30 m,
dąb szypułkowy Quercus robur w lesie Bażantka przy linii oddziałowej -obwód pnia ok. 560 cm,
wysokość 28 m,
dąb szypułkowy Quercus robur przy starym cmentarzu koło Lasku Winiary, obwód 550 cm,
wysokość 28 m,
dąb szypułkowy Quercus robur przy polnej drodze w lesie na zachód od Leśnika, obwód 490 cm,
wysokość 30 m.

7. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ
Z form ochrony zabytków określonych przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.) na terenie gminy Głogówek występują:
wpis do rejestru zabytków;
ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
W rejestrze zabytków nieruchomych znajduje się łącznie 99 obiektów reprezentujących wszystkie kategorie
zabytków; budynki sakralne (kościoły, klasztory, kaplice i kapliczki), użyteczności publicznej (ratusze, szkoły,
szpitale, bramy, zajazdy, winiarnie), obiekty rezydencjonalne (zamki, pałace), budownictwo obronne,
budownictwo mieszkalne, parki, cmentarze, budownictwo gospodarcze (spichlerze), obiekty techniki (wieże
wodne, baszta więzienna) oraz zabytkowe obszary.
Gmina Głogówek poza kilkoma planami dla pojedynczych terenów we wsiach (najczęściej dla pojedynczych
działek) posiada jedynie 2 planu miejscowe: dla miasta Głogówka oraz miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru występowania złoża kruszywa naturalnego „Racławice Śląskie - Głogówek”. Ten
drugi obejmuje obszar doliny Osobłogi od Głogówka do Racławic Śląskich w którego granice zabudowania
wsi sąsiednich nie wchodzą lub wchodzą cząstkowo. W planach tych ochrona konserwatorską objęto:
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W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Głogówka przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej Nr
XXI/156/2004 z dnia 08.11.2004 r. wraz ze zmianami mpzp przyjętymi uchwałami Nr XXXIX/270/2006 z dnia
26.06.2006r., Nr XVIII/130/2008 z dnia 25 lutego 2008 r., Nr IV/21/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r., Nr
XIII/99/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. strefy ochrony konserwatorskiej:
strefę A obejmuje średniowieczny układ urbanistyczny miasta Głogówka wraz z zamkiem, parkiem oraz
barokowym założeniem klasztoru franciszkanów,
strefę B częściowej ochrony konserwatorskiej – obejmującą dobra kultury figurujące w ewidencji,
strefę KC - występowania cennych elementów historycznej struktury przestrzennej - obejmującą
przedmieścia południowe i północne oraz założenie urbanistyczne Głogowca,
strefę KK ochrony krajobrazu kulturowego - obejmującą tereny miejskiego parku przyzamkowego i
cmentarza miejskiego,
strefę E –ochrony ekspozycji obejmującą– ochronę ekspozycji panoramy miasta, ochronę ciągów
widokowych, ochronę punktów dalekich i bliskich widoków.
strefę OW - obserwacji archeologicznej – obejmującą obszar Starego Miasta (A1), zamku oraz potencjalne
obszary badań archeologicznych, w promieniu 20 m. od obrysu stanowiska archeologicznego,
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru występowania złoża kruszywa
naturalnego „Racławice Śląskie - Głogówek” przyjętym Uchwałą Nr XXXIV/275/209 Rady Miejskiej w
Głogówku z dnia 29 czerwca 2009 r. Plan ustala zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa
kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, ustanawiając iż:
na obszarze doliny rzeki Osobłoga, w granicach opracowania planu ustala się ochronę krajobrazu
kulturowego oraz ekspozycji wartościowych panoram wsi i miasta Głogówek, znajdujących się poza
graniami opracowania, w związku z czym dla obszaru opracowania ustala się: na całym terenie
obowiązuje zakaz wznoszenia obiektów dysharmonijnych i zakłócających widok na zabytkowe zespoły
zabudowy oraz sylwety sąsiednich wsi i miasta Głogówek.

8. OCENA ZGODNOŚCI ZAPISÓW STUDIUM Z CELAMI OCHRONY
ŚRODOWISKA DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH, ISTOTNYCH
DLA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU
W niniejszym rozdziale wyszczególnione zostały ważniejsze dla projektowanego studium dokumenty
strategiczne, zawierające kluczowe dla kształtowania zasad ochrony środowiska zapisy. Przeprowadzona
została analiza stopnia zgodności zapisów ze studium oraz wskazanie sposobu uwzględnienia w
projektowanym dokumencie.
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Tabela 7 Ocena zgodności i powiązania projektu studium z celami ochrony środowiska, zawartymi w ważniejszych dokumentach strategicznych
Uwzględnienie celu w
Uwagi
studium
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego został przyjęty uchwałą Nr XLVIII /505/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2010 r., w sprawie
uchwalenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 132 poz. 1509 z dnia 18 listopada 2010 r.) .
Gmina Głogówek w strukturze funkcjonalno – przestrzennej województwa zaliczana jest obszarów ekstensywnego zagospodarowania rolniczego obejmującego tereny położone w południowej,
zachodniej, północnej i środkowej części województwa w obrębie Płaskowyżu Głubczyckiego, Wzgórz Strzelińskich, Równiny Grodkowskiej, Równiny Namysłowskiej, Równiny Oleśnickiej, Progu
Herbskiego, Progu Woźnickiego, w Obniżeniu Liswarty – Prosny, Masywu Chełmu, częściowo Równiny Niemodlińskiej i Równiny Opolskiej (powiaty głubczycki, prudnicki, nyski, brzeski,
namysłowski, część powiatu opolskiego, kluczborskiego i oleskiego). Są to obszary występowania gleb żyznych i bardzo żyznych, wysokich klas bonitacyjnych, o najkorzystniejszych na terenie
województwa warunkach dla prowadzenia gospodarki rolnej i przetwórstwa rolnego.
Kierunki polityki przestrzennej województwa opolskiego obejmują określone grupy działań podporządkowanych nadrzędnemu celowi kształtowania zagospodarowania przestrzennego w
obszarach głównych struktur przestrzennych regionu. W zakresie ochrony środowiska plan ustalił:
Dostosowanie zagospodarowania przestrzennego województwa do naturalnych przyrodniczych
Ustalenia studium uwzględniają naturalne warunki
+
predyspozycji, uwarunkowań i walorów
przyrodnicze terenu.
Zachowanie i ochrona różnorodności biologicznej, pomnażanie dziedzictwa i walorów przyrodniczoStudium obejmuję ochroną wysokie walory środowiska, w
krajobrazowych.
tym uwzględnia potrzebę ustanowienia prawnej ochrony
terenów o najwyższych walorach przyrodniczych,
+
będących jednocześnie korytarzami ekologicznymi o
znaczeniu regionalnym oraz ochronę dziedzictwa
kulturowego.
Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska.
Uwzględnione w rozdziale kierunków: „Obszary oraz
zasady ochrony środowiska o jego zasobów, ochrony
przyrody, krajobrazu, w tym, krajobrazu kulturowego i
+
uzdrowisk” określającym: ogólne ustalenia ochrony
środowiska, zasady ochrony powietrza, ochrony wód
powierzchniowych, ochrony gleb, zasobów i surowców
mineralnych i wód podziemnych.
Poprawa stanu środowiska naturalnego i jakości życia mieszkańców.
Uwzględnione w rozdziale kierunków: „Obszary oraz
zasady ochrony środowiska o jego zasobów, ochrony
przyrody, krajobrazu, w tym, krajobrazu kulturowego i
+
uzdrowisk” określającym, również: ochronę przed
hałasem,
ochronę
przed
promieniowaniem
elektromagnetycznym, ochronę przeciwpowodziową.
Aktywizacja gospodarcza regionu oparta na istniejących predyspozycjach, zasobach i walorach
Rozwój wskazany ustaleniami studium oparty jest na
przyrodniczo-krajobrazowych oraz ich rezerwach.
racjonalnym gospodarowaniu terenem z ochrona gleb o
+
wysokich klasach bonitacyjnych i wykorzystanie
istniejącego potencjału terenu.
Obszary powiązań przyrodniczych: Powiązania przyrodnicze województwa z terenami zewnętrznymi
Ustalenia studium wskazują na potrzebę ochrony korytarzy
wymagają zapewnienie ciągłości przestrzennej i czasowej na różnych rangą poziomach, w tym: o
ekologicznych, w tym zabezpieczają tereny tych korytarzy
znaczeniu międzynarodowym – obejmują powiązania z Republiką Czeską w obrębie Gór Opawskich, w
+
poprzez nie ustalanie rozwoju zabudowy w ich zakresie
szczególności poprzez dolinę Białej Głuchołaskiej, dolinę Osobłogi, dolinę Opawicy, pasmo Biskupiej Kopy
oraz projektując na ich terenach formy obszarowej
i Hranicneho Vrchu, a także powiązania wzdłuż międzynarodowego korytarza ekologicznego doliny Odry
ochrony przyrody.
Cele programowe/ strategiczne
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Obszary ochrony gruntów rolnych i leśnych: Ochrona gruntów rolnych i leśnych ma na celu zachowanie
najlepszych i najbardziej produktywnych obszarów zasobowych przed zmianą sposobu użytkowania,
kształtowanie struktur przestrzennych, zapewniających utrzymanie trwałości i ciągłości lasów oraz
terenów rolnych. Obszary te, obok funkcji żywicielskiej pełnią również ważne funkcje społeczne
(turystyka, rekreacja) oraz przyrodnicze.
Obszary ochrony środowiska wodnego i gleb: Obszary ochrony środowiska wodnego i gleb związane są z
podziemnymi i powierzchniowymi strukturami wodonośnymi, stanowiącymi źródło zaopatrzenia w
wodę, które w wyniku działalności człowieka mogą zostać zanieczyszczone w stopniu uniemożliwiającym
ich wykorzystanie.

Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi: Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi, z
uwagi na skalę zniszczeń wywołanych przez powódź w 1997 r., stanowią naturalne rejony działań
ochronnych i ograniczania istniejących i potencjalnych konfliktów przestrzennych. Zgodnie z zasadą
zapobiegania zagrożeniom poprzez planowanie przestrzenne, obszary zagrożeń powodziowych winny
być wyłączone z możliwości zainwestowania.
Obszary rozwoju funkcji rolniczej: Obszary aktywizacji gospodarki rolnej bazujące na naturalnych
zasobach obejmują obszary o dużej przydatności rolniczej, bazujące na najlepszych kompleksach
glebowych – pszennych bardzo dobrych i dobrych, żytnich bardzo dobrych, pszennych oraz górski na
Płaskowyżu Głubczyckim, Wzgórzach Strzelińskich, Masywie Chełmu, Równinie Grodkowskiej.
Obszary rozwoju odnawialnych źródeł energii.

+

+

+

Uwzględnione w strukturze funkcjonalno – przestrzennej
gminy, oraz utrzymaniu istniejących kompleksów leśnych
wraz z ich dolesieniami.

Uwzględnione w zapisach dot. ochrony gleb, ochrony wód
podziemnych i powierzchniowych, w tym uwzględnienie
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 332 Subniecka
Kędzierzyńsko - Głubczycka. Obszar wysokiej ochrony
2
(OWO) obejmujący 1 000 km powierzchni zbiornika,
2
natomiast 800 km (ok. 55 % jego powierzchni), w dolinie
rzeki Osobłogi, objęty obszarem najwyższej ochrony
(ONO).
Uwzględnione w zapisach dot. wymagań dotyczących
ochrony przeciwpowodziowej oraz poprzez uwzględnienie
ustaleń map zagrożenia powodziowego.

Uwzględniono w strukturze funkcjonalno – przestrzennej.
+

+

Zrezygnowano z obszarów lokalizacji urządzeń do
produkcji energii elektrycznej z instalacji wiatrowych,
pomimo że ich lokalizacja spełniała wymogi określone dla
województwa opolskiego, ustalono kierunki rozwoju
energii odnawialnej innej niż wietrznej z uwzględnieniem
wskazań PZPW.

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku
Strategia, określając cele i wyzwania, ustaliła: Cel strategiczny 7. „Wysoka jakość środowiska”, do realizowania poprzez
Poprawę stanu środowiska poprzez rozwój infrastruktury technicznej
+
Uwzględniono w Kierunkach rozwoju systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej
Wspieranie niskoemisyjnej gospodarki
+
Uwzględniono w zapisach studium dotyczących
zaopatrzenia w gaz, zaopatrzenia w energię elektryczną,
zaopatrzenia w energię cieplna i niekonwencjonalnych
źródłach energii
Kształtowanie systemu przyrodniczego, ochrona krajobrazu i bioróżnorodności
+
Studium objęło ochrona wszystkie najcenniejsze obszary
przyrodnicze oraz krajobrazowe
Racjonalne wykorzystanie zasobów
+
Uwzględnione w rozdziale kierunków: „Obszary oraz
zasady ochrony środowiska o jego zasobów, ochrony
przyrody, krajobrazu, w tym, krajobrazu kulturowego i
uzdrowisk” określającym: ogólne ustalenia ochrony
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środowiska, zasady ochrony powietrza, ochrony wód
powierzchniowych, ochrony gleb, zasobów i surowców
mineralnych i wód podziemnych
+
Uwzględnione w rozdziale kierunków: „Obszary oraz
Przeciwdziałanie i usuwanie skutków zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych
zasady ochrony środowiska o jego zasobów, ochrony
przyrody, krajobrazu, w tym, krajobrazu kulturowego i
uzdrowisk” określającym, również: ochronę przed
hałasem, ochronę przed promieniowaniem
elektromagnetycznym, ochronę przeciwpowodziową
Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012 - 2017
Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012 – 2017 został opracowany
zgodnie ze znowelizowaną ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897, z późn. zm.).Plan gospodarki
odpadami wskazuje konieczne do realizacji cele i działania w zakresie poszczególnych rodzajów odpadów
oraz przedstawia ogólny zarys funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami na terenie
województwa. Zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami Plan przyjął główne cele w zakresie
gospodarki odpadami komunalnymi, odpadów niebezpiecznych, odpadów innych niż niebezpieczne.

Ogólny zapis w oparciu o ustalenia aktualnie
obowiązujących przepisów odrębnych i regulaminów. Nie
dotyczy bezpośrednio celu sporządza studium.
+/-

Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2012 – 2015 z perspektywą do roku 2019
Celem średniookresowym (do roku 2019) w zakresie planowania przestrzennego zgodnego z ideą zrównoważonego rozwoju, w województwie opolskim jest harmonizowanie rozwoju
gospodarczego i społecznego z ochroną środowiska i krajobrazu, a w tym w szczególności
Rozstrzygać o lokalizacji obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w tym farm
wiatrowych.
+

Wprowadzenie do planów zagospodarowania przestrzennego obszarów zagrożeń przedstawionych na
mapach zagrożenia powodziowego i mapach ryzyka powodziowego oraz ustaleń planów zarządzania
ryzykiem powodziowym, a także skoordynowanie działań ochrony przeciwpowodziowych z planami
zarządzania ryzykiem powodziowym.
Uwzględniać ochronę krajobrazu kulturowego, w tym układów urbanistycznych, charakterystycznej
zabudowy, panoram i osi widokowych, zieleni itp.

+

+

Wskazywać obszary o szczególnych walorach przyrodniczych, w tym pełniących funkcję zielonej
infrastruktury, w tym korytarzy ekologicznych (regionalne i lokalne systemy ochrony przyrody).

+

Zrezygnowano z obszarów lokalizacji urządzeń do
produkcji energii elektrycznej z instalacji wiatrowych,
pomimo że ich lokalizacja spełniała wymogi określone dla
województwa opolskiego, ustalono kierunki rozwoju
energii odnawialnej innej niż wietrznej z uwzględnieniem
wskazań PZPW.
Jednym z głównych celów nowelizacji studium było
wprowadzenie, zgodnie z wymogami przepisów
odrębnych, ustaleń map zagrożenia powodziowego.
Uwzględniono w szeroki sposób, zapisami dotyczącymi:
uwarunkowań w zakresie stanu dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, kierunków oraz
zasad ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony
przyrody, krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego i
uzdrowisk, obszarów i zasad ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Ustalenia studium wskazują na potrzebę ochrony korytarzy
ekologicznych, w tym zabezpieczają tereny tych korytarzy
poprzez nie ustalanie rozwoju zabudowy w ich zakresie
oraz projektując na ich terenach formy obszarowej
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ochrony przyrody
Strategicznymi celami zakładanymi do osiągnięcia na terenie województwa opolskiego w zakresie
Studium obejmuję ochroną wysokie walory środowiska, w
ochrony przyrody i krajobrazu są: powstrzymanie pogarszania się stanu gatunków i siedlisk zagrożonych
tym uwzględnia potrzebę ustanowienia prawnej ochrony
w województwie opolskim, w szczególności objętych unijnym prawodawstwem, utrzymanie i
terenów o najwyższych walorach przyrodniczych,
+
wzmocnienie ekosystemów i ich funkcji, stworzenie takich warunków i zasad prowadzenia działalności
będących jednocześnie korytarzami ekologicznymi o
gospodarczej i rozwoju osadnictwa, aby powstrzymać utratę bioróżnorodności, w szczególności na
znaczeniu regionalnym oraz ochronę dziedzictwa
obszarach wodno-błotnych.
kulturowego.
Strategia Rozwoju Powiatu Prudnickiego na lata 2001 – 2015
Strategia określiła następujące cele strategiczne, w zakresie ochrony środowiska oraz zdefiniowa w tym kierunku nastepujące kierunki działań
Uporządkowanie środowiska naturalnego - wyposażenie w infrastrukturę techniczną i rozwiązania
+
Uwzględniają zapisy dotyczące rozwoju infrastruktury
systemowe.
Zapewnienie ładu przestrzennego powiatu zrównoważonego ekologicznie.
Rozwój wskazany ustaleniami studium oparty jest na
racjonalnym gospodarowaniu terenem z ochrona gleb o
+
wysokich klasach bonitacyjnych i wykorzystanie
istniejącego potencjału terenu.
Upowszechnianie walorów środowiskowych i dziedzictwa kulturowo-historycznego na potrzeby rozwoju
Zadaniem studium nie są bezpośrednie działania
powiatu.
promocyjne ale dokument studium wyznacza szereg zasad
+/gospodarowania walorami środowiska i dziedzictwa
kulturowo – historycznego
Podwyższanie atrakcyjności zamieszkiwania na terenie powiatu, poprawa warunków życia poprzez
Uwzględniono w Kierunkach rozwoju systemów
wspieranie rozwoju i modernizacji infrastruktury społecznej i technicznej przy zapewnieniu szerokiego
+
komunikacji i infrastruktury technicznej, rozwoju usług
dostępu do kultury, sportu i rekreacji dla zapobieżenia procesowi odpływu mieszkańców.
społecznych i zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2009 – 2012 z perspektywą 2013 – 2016
Kierunki działań systemowych:
Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych - dążenie, aby projekty
dokumentów strategicznych były zgodne z obowiązującym prawem.
Zarządzanie środowiskowe - upowszechnianie i wspieranie wdrażania systemów zarządzania
środowiskowego.
Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska - podnoszenie świadomości
ekologicznej społeczeństwa, zgodnie z zasadą: „myśl globalnie, działaj lokalnie”.
Odpowiedzialność za szkody w środowisku - stworzenie systemu prewencyjnego, mającego na celu
zapobieganie szkodom w środowisku i sygnalizacja możliwości wystąpienia szkody.

+

Dokument w całej treści odnosi
zaproponowanych w Programie

się

do

działań

Ocenia się, że zapisy projektu studium uwzględniają znaczącą większość najważniejszych i kluczowych celów ochrony środiwska i stanowią skuteczne narzędzie ich realizacji w procesie
kształtowania polityki przestrzennej gminy Głogówek.
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9. POTENCJALNY WPŁYW REALIZACJI USTALEŃ PROJEKTU ZMIANY
STUDIUM NA ŚRODOWISKO
Realizacja wyznaczonych w projekcie studium ustaleń będzie się wiązała z oddziaływaniem na poszczególne
komponenty środowiska. Oddziaływania te będę zróżnicowane w zależności od przyjętej funkcji, etapu ich
realizacji i lokalizacji względem obszarów chronionych. Analiza oddziaływania została oparta głównie na
nowych terenach zainwestowania, wyznaczonych w studium z uwzględnieniem terenów już istniejących,
bądź posiadających obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

9.1. Różnorodność biologiczna
Obszar opracowania, z uwagi na uwarunkowania fizjograficzne nie sprzyja kształtowaniu, zachowaniu i
wzbogacaniu bioróżnorodności. Teren gminy Głogówek stanowią w dominującej większości grunty rolne
wysokich klas, intensywnie uprawiane. Jedynymi obszarami sprzyjającymi kształtowaniu i zachowaniu oraz
wzbogacaniu bioróżnorodności są doliny rzek stanowiące jednocześnie system powiązań korytarzy
ekologicznych.
Ochrona zasobów bioróżnorodności polega przede wszystkim na zachowaniu ciągłości struktur korytarzy
ekologicznych, m.in. poprzez wyznaczanie obszarów chronionych a także zasady zagospodarowania w ich
granicach.
Na terenie Gminy Głogówek brak jest terenów objętych ochrona przyrodniczą, jedynie na podstawie
przepisów odrębnych ochronie podlegają następujące elementy środowiska przyrodniczego:
drzewa uznane za pomniki przyrody – zbiorowiska dębów szypułkowych,
ochrona gatunkowa roślin i zwierząt,
lasy, podlegające ochronie jako lasy ochronne,
objęte ochroną konserwatora zabytków układy zieleni.
Zapisy studium uwzględniają potrzebę respektowania przepisów odrębnych w zakresie ochrony
poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego, ustalając dla:
kompleksów leśnych, stanowiących lasy ochronne:
opozostawienie obszaru w dotychczasowym sposobie użytkowania,
okonserwację i ochronę naturalnych zasobów i składników środowiska przyrodniczego,
oograniczenie gospodarczego użytkowania obszaru lub wprowadzanie specjalnych zasad w
gospodarce, zmierzających do dostosowania jej do funkcji ekologicznej obszaru,
oprzeciwdziałanie czynnikom antropopresji i minimalizowanie ich negatywnego wpływu na
funkcjonowanie obszaru poprzez stałą kontrolę zgodności użytkowania terenu z cechami
przyrodniczymi oraz monitoring środowisk,
oedukacja ekologiczna użytkowników terenu.
Pomników przyrody respektowanie Rozporządzenia Wojewody Opolskiego nr 0151/P/38105 w
sprawie ustanowienia pomników przyrody,
Parków w Głogówku i Kazimierzu – rewaloryzacje,
Stanowisk roślin chronionych oraz roślin i zwierzęt objętych ochroną gatunkową, respektowanie
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.)
oraz warunek iż: wprowadzanie zainwestowania na terenach, na których stwierdzono
występowanie podlegających ochronie prawnej gatunków i siedlisk, nie powinno oddziaływać
negatywnie na ich występowanie i funkcjonowanie.
Ponadto należy pozytywnie ocenić zapisy studium, określające korzystne rozwiązania, związane z ochroną
zasobów bioróznorodności:
uwzględnienie projektowanych form ochrony przyrody tj.:
oObszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Osobłogi”; którego celem ochrony jest zachowanie
bogatych i zróżnicowanych krajobrazów kulturowych z niewielkimi, lecz o wysokich
walorach ekologicznych lasami i agrocenozami z licznymi zadrzewieniami i łąkami w
głęboko wciętej dolinie,
oObszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Straduni”, którego celem ochrony jest zachowanie
mozaikowatych krajobrazów doliny Straduni oraz lessowego płaskowyżu z biocenozami
wodnymi, wodno-błotnymi, łąkowymi, kompleksami zadrzewień i lasów, celem
zapewnienia funkcjonalności korytarza ekologicznego o znaczeniu regionalnym,
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oRezerwatu przyrody „Las Błażejowice”, którego celem jest zachowanie lasów grądowołęgowych z licznymi stanowiskami chronionych roślin,
oPostulowanych zespołów przyrodniczo – krajobrazowych oraz użytków ekologicznych.
zachowanie istniejących kompleksów leśnych oraz ich uzupełnienie dolesieniami,
wskazanie kierunków rozwoju w zakresie uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej oraz
gospodarki odpadami,
rezygnacja z terenów lokalizacji elektrowni wiatrowych.
Ocenia się, że wysoka skuteczność ochrony ekosystemów będzie realizowana na terenach wskazanych do
objęcia ochroną przyrodniczą, głównie w granicach projektowanych Obszarów Chronionego Krajobrazu
„Dolina Osobłogi” oraz Chronionego Krajobrazu „Dolina Straduni”.
Zakłada się utrzymanie oraz zapewnienie niezakłóconego przebiegu procesów ekologicznych, utrzymanie
trwałości ekosystemów i docelową minimalizację ingerencji w funkcjonowanie ekosystemów z wyjątkiem
ekosystemów półnaturalnych.
Do potencjalnych zagrożeń dla zachowania i kształtowania bioróżnorodności należy rozbudowa układów
osadniczych, tworzących rodzaj bariery szlaków migracji gatunków. Dlatego szczególnie istotne jest
lokalizowanie nowej zabudowy, jako kontynuacji istniejącej, ze szczególnym uwzględnieniem istniejących
korytarzy ekologicznych.
Zapisy studium uwzględniają potrzebę ochrony poszczególnych ekosystemów sieci korytarzy ekologicznych,
poprzez sformułowanie odpowiednich ustaleń w ogólnych zasadach ochrony środowiska na terenie gminy
Głogówek, a do najważniejszych z nich w tym przedmiocie należy zaliczyć :
Należy chronić naturalne ekosystemy pozostawiając je w możliwie nienaruszonym stanie.
Należy przywracać równowagę ekologiczną środowiska obszarów przekształconych lub
zdegradowanych poprzez przywracanie naturalnych warunków siedliskowych dla danego
ekosystemu.
Na terenach podmokłych należy zachować naturalne cechy siedlisk, ponadto pożądane jest
zachowanie lasów łęgowych, oczek wodnych i starorzeczy wraz z siedliskami nadbrzeżnymi.
W gospodarce leśnej (na terenach lasów i dolesień) należy dążyć do sukcesywnej przebudowy
struktury gatunkowej zadrzewień, stosownie do warunków siedliskowych. Przy dolesianiu nowych
terenów należy uwzględnić lokalne uwarunkowania siedliskowe. Z dolesień powinny być wyłączone
wilgotne łąki i zbiorowiska roślinne na podmokłych siedliskach. Tereny planowanych dolesień nie
mogą powodować zmian warunków siedliskowych terenów podmokłych lub innych cennych
siedlisk.
Rozwój osadniczy i gospodarczy gminy powinien opierać się na wyżej wskazanych ustaleniach, które
powinny być uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
Ocenia się, że zapisy studium wraz z wymogiem przestrzegania zapisów w dokumentach służących ochronie
cennych przyrodniczo obszarów pozwolą na zachowanie i ochronę zasobów bioróżnorodności na terenie
gminy Głogówek.

9.2. Wody powierzchniowe i podziemne
Większość cieków, zlokalizowanych na terenie gminy Głogówek, zagrożone są nieosiągnięciem celu
środowiskowego, jakim jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny.
Brak systemowego rozwiązania gospodarki ściekowej na terenach nieobjętych siecią kanalizacyjną
powoduje powstawanie większej ilości nieodprowadzonych siecią ścieków. Obecne w siec kanalizacji
sanitarnej wyposażone są jedynie:
Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Głogówek rozwinięta jest dobrze jedynie na obszarze miasta.
Poza miastem Głogówek obsługa kanalizacji sanitarnej objęte są tylko miejscowości Racławice Śląskie,
Dzierżysławice i Mochów. Część ścieków nieobjęta systemem kanalizacyjnym jest gromadzona
w zbiornikach przydomowych tzw. szambach i wywożona taborem asenizacyjnym. Ścieki kierowane są do
oczyszczalni ścieków w Głogówku.
Taki stan sieci kanalizacyjne wpływa na zwiększone zanieczyszczenie gleb oraz wód powierzchniowych i
podziemnych.
Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej na terenie miasta oraz budowa sieci na terenach wiejskich ma
priorytetowe znaczenie dla gminy i niebawem powinny rozpocząć się inwestycje w tym zakresie.
W zakresie odprowadzania ścieków zapisy studium ustalają rozwiązaniania:
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zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do gruntu, cieków powierzchniowych oraz wód
podziemnych,
dla nieruchomości nie podłączonych do kanalizacji sanitarnej ustala się budowę szczelnych
bezodpływowych zbiorników lub oczyszczalni przydomowych,
rozbudowę zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej w terenach istniejącej i planowanej zabudowy
z zachowaniem normatywnych odległości od innych sieci infrastruktury technicznej.
Wyżej przyjęte rozwiązania pozwolą w dalszym horyzoncie czasowym na ochronę środowiska gruntowowodnego, a także cieków powierzchniowych przed zanieczyszczeniami związanymi z odprowadzaniem
nieczystości płynnych z terenów zamieszkałych.
Istotne jest również zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego na etapie realizacji poszczególnych
inwestycji, zwłaszcza w sąsiedztwie dolin rzecznych proponowanych do objęcia ochroną, wrażliwych na
zanieczyszczenia, zmiany chemizmu wód, jak i poziomu ich zalegania.
Presje na środowisko wodne, związane z realizacją ustaleń studium będą miały charakter lokalny o różnym
stopniu intensywności, w zależności od specyfiki realizowanych przedsięwzięć, oraz sposobu zabezpieczenie
gruntu i zaplecza budowlanego podczas wykonywanych prac.
Na obszarze opracowania występuje Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 332 Subniecka Kędzierzyńsko Głubczycka. Na obszarze zasilania zbiornika wskazana jest likwidacja lub ograniczenie oddziaływania na
wody podziemne i powierzchniowe (obszar zasilania) już istniejących ognisk zanieczyszczeń. Należy
wprowadzić także ograniczenia dotyczące użytkowania gruntów, a w szczególności stosowania nawozów
mineralnych i środków ochrony roślin na terenach użytkowanych rolniczo.
Na terenie gminy Głogówek zostały wyznaczone strefy ochronne dla 2 ujęć wód:
w Głogówku decyzją Starosty Prudnickiego Nr GNO-V.6320.2.2013 z dnia 23.07.2013 roku ustanowiono
strefę ochrony bezpośredniej dla studni:
nr 1bz składająca się z ogrodzonego obszaru w kształcie czworoboku o powierzchni 0,0984 ha, na
działce nr 89/2, miasto Głogówek, obręb Winiary,
nr 2b składająca się z ogrodzonego obszaru w kształcie czworoboku o powierzchni 0,0363 ha, na
działce nr 85/2, miasto Głogówek, obręb Winiary,
nr 3b składająca się z ogrodzonego obszaru w kształcie czworoboku o powierzchni 0,0618 ha, na
działce nr 417/2, miasto Głogówek, obręb Rzepcze,
nr 8a składająca się z ogrodzonego obszaru w kształcie czworoboku o powierzchni 0,0100 ha, na
działce nr 317, miasto Głogówek, obręb Głogówek,
w Racławicach Śląskich decyzją Starosty Prudnickiego Nr GNO-V.6320.1.2013 z dnia 31.07.2013 roku
ustanowiono strefę ochrony bezpośredniej dla studni nr 1z i 2z składająca się z ogrodzonego obszaru w
kształcie czworoboku o powierzchni 0,5013 ha, na działce nr 1031/1 obręb Racławice Śląskie.
Dla terenów ochrony wyżej wskazanych ujęć wód, zapisy studium ustalają obowiązki i zakazy, służące
zapobieganiu przedostawaniu się zanieczyszczeń, zgodnie z przepisami odrębnymi, a mianowicie:
Na terenie ochrony bezpośredniej zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych
z eksploatacją ujęcia wody.
Ustalone są ograniczenia i obowiązki na terenie strefy ochrony bezpośredniej:
wody opadowe należy odprowadzać w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń
służących do poboru wody,
teren należy zagospodarować zielenią,
należy ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń
służących do poboru wody,
teren ochrony należy ogrodzić i oznakować tablicami zawierającymi informacje o ujęciu wody
i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.
Zapisy studium w przedmiocie ochrony wód są zgodne z przepisami odrębnymi i uwzględniają w sposób
dostateczny zakres działań i rozwiązań infrastrukturalnych, służących celom ochrony zasobów i jakości wód.

9.3. Rośliny i zwierzęta
Zapisy studium uwzględniają ustalenia zasad i celów ochrony cennych przyrodniczo obszarów objętych
ochroną, stanowiących główne siedliska występowania poszczególnych gatunków.
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Bezpośrednie oddziaływanie na poszczególne gatunki roślin i zwierząt będzie miało miejsce na etapie
realizacji poszczególnych funkcji terenu. Oddziaływania te będą związane z przekształceniem terenów
użytkowanych rolniczo na tereny przeznaczone pod zabudowę, co będzie się wiązało z utratą siedlisk i
żerowisk gatunków zasiedlających ekosystemy agrocenotyczne. Szczególnie istotne jest przestrzeganie
okresów lęgowych ptaków podczas planowania prac budowlanych i remontowych.
Kształtowanie zieleni urządzonej, nasadzeń uzupełniających w ramach realizacji poszczególnych funkcji
częściowo skompensuje utratę powierzchni biologicznie czynnej, jaka nastąpi w związku z zabudową
poszczególnych terenów.
W dalszych rozdziałach zaproponowano działania służące minimalizacji niekorzystnych oddziaływań, jakie
mogą wystąpić podczas realizacji wyznaczonych w studium kierunków zagospodarowania.
Nie przewiduje się w związku z realizacją ustaleń studium działań mogących powodować znaczące szkody
w zakresie zachowania gatunków roślin i zwierząt, pod warunkiem spełnienia wszelkich środków
ostrożności w zakresie ochrony przyrody przy prowadzeniu prac budowlanych i użytkowania obiektów.
Potencjalne siedliska występowania zwierząt przeważnie oddalone są od terenów istniejącej i planowanej
zabudowy (tereny leśne, ekosystemy wodno-łąkowe ) i objęte zakazem zabudowy lub proponowane są do
objęcia ochroną przyrodniczą.

9.4. Krajobraz
Struktura krajobrazowa obszaru opracowania jest mało urozmaicona, składająca się z komponentów
naturalnych w postaci znacznej powierzchni otwartych terenów pól intensywnie uprawianych z dolinami
rzecznymi, czynnika kulturowego, a także czynnika antropogenicznego terenów zurbanizowanych.
Kompozycyjnie dominują tereny otwartych pól z układami zwartej zabudowy wsi o bardzo dobrze
zachowanych historycznych układach ruralistycznych z centralnie położonym zespołem miejskim o wysokich
walorach kulturowych. Istotnym elementem krajobrazu są doliny rzeczne Osobłogi i Straduni.
Realizacja ustaleń studium nie wpłynie na zachowanie proporcji pomiędzy udziałem poszczególnych
komponentów krajobrazu, oddziaływanie będzie miało charakter lokalny, a zauważalne zmiany wystąpią
lokalnie w postaci nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę.
Nowe tereny zainwestowania zlokalizowane są w bliskim sąsiedztwie terenów już zurbanizowanych i stale
poddawanych presji antropogenicznej, w związku z tym skala zmian nie będzie powodować znaczących
oddziaływań. Podnoszenie w krajobrazie walorów estetycznych nowej zabudowy może być realizowane
poprzez kształtowanie zieleni urządzonej, szpalerów drzew, czy zieleni izolacyjnej.
Każdorazowa, przestrzenna ingerencja w krajobrazie powinna w maksymalnym stopniu dążyć do
harmonizacji z otoczeniem. Szczególne rygory w zakresie kształtowania form zabudowy i kompozycji
układów przestrzennych obowiązują w zabytkowych układach wsi i miasta, gdzie zlokalizowane są elementy
historycznego rozplanowania, układu komunikacji w otoczeniu obiektów zabytkowych. Ustalenia studium
precyzją zasady i warunki zagospodarowania na obszarach ochrony konserwatorskiej i względem obiektów
zabytkowych, uwzględniając ochronę i kształtowanie czynnika kulturowego w krajobrazie gminy Głogówek.
Planowanych zmian nie ocenia się, jako znaczących i negatywnych, a przyjęte w studium zapisy w
wystarczającym stopniu zapewniają ochronę zasobów i walorów krajobrazowych gminy.

9.5. Jakość powietrza, klimat akustyczny
Największe uciążliwości akustyczne na terenie gminy Głogówek generuje ruch kołowy na drodze
wojewódzkiej nr 416 relacji Krapkowice – Głogówek – Głubczyce – Kietrz -Racibórz (o natężeniu ruchu w
zależności od odcinka drogi 2 133 – 3 090 pojazdy/dobę) oraz drodze krajowej nr 40 relacji Opole –
Częstochowa (o natężeniu ruchu 2 057 pojazdów/dobę na odcinku Laskowice – Głogówek/droga nr 416; 3
994 pojazdy/dobę na odcinku Głogówek/droga nr 416 – Większyce). Obecnie stan ich nawierzchni jest
oceniany, jako bardzo dobry. Zabudowa obustronna luźna jednorodzinna i zagrodowa, oraz wielorodzinna
w mieście, zlokalizowana jest 3,0-15,0 m od krawędzi jezdni. Na hałas komunikacyjny narażeni są więc, poza
miastem Głogówek, mieszkańcy zabudowy we wsiach Rzepcze, Tomice, Szonów, Mochów, Stare Kotkowice,
Biedrzychowice, Twardawa.
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W związku z potencjalną uciązliowści dróg, ochroną przed hałasem zgodnie z zapsami studium powinna
polegać przede wszystkim na:
Dla drogi krajowej nr 40:
z uwagi na możliwe negatywne oddziaływanie hałasu komunikacyjnego oraz w celu
niezabudowywania obwodnicy, nową zabudowę mieszkaniową należy lokalizować w odległości
nie mniejszej niż 100 m od linii rozgraniczającej planowanej obwodnicy Głogówka;
dla zabudowy mieszkaniowej znajdującej się w sąsiedztwie drogi krajowej nr 40 oraz jej planowanej
obwodnicy w odległościach mniejszych niż 100 m od linii rozgraniczającej ze względu na
uciążliwości hałasu komunikacji drogowej, nową zabudowę dopuszcza pod warunkiem
zapewnienia odpowiedniej ochrony akustycznej budynków (ekrany akustyczne lub nasadzenia
zieleni ochronnej) na koszt inwestora zabudowy mieszkaniowej.
Dla dróg wojewódzkich nr 416 i 417:
w odniesieniu do terenów graniczących z drogami wojewódzkimi, określonych jako tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) lub zabudowy o funkcjach mieszkalnych (MM,
MS, MU) nową zabudowę mieszkaniową należy realizować z zastosowaniem urządzeń
minimalizujących negatywne oddziaływanie istniejącej drogi wojewódzkiej, tak aby zapewnić
dotrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku.
Studium projektuje obwodnice na przebiegu drogi krajowej, drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej na
odcinkach zagrażających warunkom akustycznym zabudowy przy nich zlokalizowanych. Zrealizowane
obwodnice w istotny sposób zniwelują odziaływanie hałasu komunikacyjnego na tereny zabudowy
mieszkaniowej.
Źródłem hałasu na etapie realizacji inwestycji budowy obwodnic na przebiegu dróg będzie praca ciężkiego
sprzętu i dowóz materiałów na plac budowy, w związku z czym, na terenach chronionych akustycznie,
sąsiadujących z terenem budowy może lokalnie nastąpić okresowe przekroczenie dopuszczalnego poziomu
hałasu.
O wielkości poziomu hałasu komunikacyjnego decyduje przede wszystkim hałas pojazdów, natężenie ruchu,
udział taboru ciężkiego w natężeniu ruchu pojazdów kołowych, prędkość pojazdów i inne. W Gminie
największe zagrożenie związanie jest z drogami krajowymi i wojewódzkimi. Przez teren Gminy przebiegają
drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe. Celem ograniczenia natężenia ruchu na drogach należy podjąć
praktycznie identyczne działania jak dla zmniejszenia emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza ze
źródeł komunikacji liniowej. Stąd modernizacja dróg, zwiększenie udziału transportu rowerowego i
zbiorowego. Ponadto konieczna jest budowa ekranów akustycznych nie tylko przy istniejących drogach, ale
również przy projektowanych obwodnicach. Pomocne w tym względzie będą wytyczne, co do sporządzania
programów operacyjnych w zakresie budowy ekranów akustycznych oraz wymiana okien na
dźwiękoszczelne w najbardziej newralgicznych punktach (zwłaszcza w zwartej zabudowie miejskiej). Te
wszystkie działania są ważne również ze względu na fakt, że uciążliwości związane z hałasem odczuwane są
nie tylko w dzień, ale także i w nocy.
Hałas przemysłowy stanowi zagrożenie o charakterze lokalnym. Dotyczy on w szczególności zabudowy
sąsiadującej bezpośrednio z terenami zabudowy produkcyjnej, produkcyjno – usługowej. Obecnie są to
tereny częściowo zainwestowane. W przypadku dalszej rozbudowy funkcji należy rozważyć zastosowanie
pasów zieleni izolacyjnej w miejscach o stwierdzonej uciążliwości ze strony emisji hałasu dla zabudowy
mieszkaniowej.
Docelowym kierunkiem działań planistycznych dotyczących ograniczania uciążliwości hałasu powinno być
odpowiednie planowanie i projektowanie przebiegu tras komunikacyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem
rejonów wymagających komfortu akustycznego) wraz z zabezpieczeniami akustycznymi, a także
uwzględnianie odległości od głównych szlaków komunikacyjnych w przypadku planowanych funkcji
związanych ze stałym pobytem ludzi. Istotne jest również ustalanie zgodnie z przepisami odrębnymi zakazu
przekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu w zależności od funkcji, jaką pełnić będzie dana jednostka w
planie miejscowym.
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Realizacji poszczególnych ustaleń studium będzie się wiązała z emisją hałasu i zanieczyszczeń o różnym
natężeniu, w zależności od jej etapów, a także przyjętych rozwiązań infrastrukturalnych. Będą to
oddziaływania o charakterze lokalnym i krótkotrwałym (uciążliwości miną wraz z momentem zakończenia
prac budowlanych). Hałas i emisja zanieczyszczeń będą generowane wówczas przede wszystkim przez
pojazdy i maszyny obsługujące place budowy.
Szczególne znaczenie dla poprawy stanu sanitarnego powietrza atmosferycznego oraz przeciwdziałania
niekorzystnym parametrom klimatu akustycznego ma zieleń wysoka i powierzchnia biologicznie czynna,
towarzysząca poszczególnym funkcjom terenu. Korzystnie ocenia się wprowadzenie w projekcie studium
zieleni izolacyjnej, która ma szczególne znaczenie na terenach zabudowy mieszkaniowej i pozostałych
terenach, na których przepisy prawa określają konkretne standardy akustyczne. Zieleń izolacyjna wpływa na
tłumienie hałasu zarówno w sposób bezpośredni jak i pośredni. Fale akustyczne rozchodzące się przez teren
pokryty roślinnością są rozpraszane i pochłaniane. Najmniejszą zdolnością do tłumienia hałasu odznaczają
się płaskie powierzchnie trawiaste (przy trawie o wysokości 10 do 25 cm wynosi 0,02 dB/m) najbardziej
skuteczne w tłumieniu hałasu jest zieleń wysoka. Na skuteczność tłumienia hałasu przez zieleń wysoką
składa się wiele czynników, do których należą:
łączna powierzchnia liści (ze wzrostem powierzchni liści wzrasta efektywność tłumienia dźwięków),
gęstość zieleni (wraz ze wzrostem gęstości zieleni wzrasta efektywność tłumienia dźwięków),
gatunek drzewa - największą zdolność tłumienia ma jawor, lipa szerokolistna, kalina a najmniejsze
brzoza, wierzba, cis. Zaleca się stosowanie wyżej wskazanych gatunków drzew przy kształtowaniu,
bądź uzupełnianiu zieleni izolacyjnej. Należy jednak zauważyć, że zieleń urządzona będzie spełniać
swoje funkcje ochronne jedynie w okresie wegetacyjnym.
Wskazane jest uzupełnianie i kształtowanie zieleni przydrożnej, zwłaszcza wzdłuż szlaków o większym
natężeniu ruchu kołowego, poza terenami objętymi zakazem sadzenia drzew w myśl przepisów odrębnych.
Zgodnie z zapisami studium w ogólnych ustaleniach ochrony środowiska: "uciążliwość danej inwestycji nie
powinna wykraczać poza nieruchomość, do której inwestor posiada tytuł prawny". Jest to zasada o
charakterze utylitarnym, mająca zastosowanie do różnych kategorii oddziaływań.
Wymogi ochrony powietrza atmosferycznego wymuszają potrzebę podjęcia inicjatyw związanych ze zmianą
obecnego rodzaju paliw używanych do celów grzewczych, szczególnie węgla i drewna, w kierunku szerszego
wykorzystania paliw uznawanych za ekologiczne. Takim nośnikiem energii może stać się np.: gaz
przewodowy.
W zakresie zaopatrzenia w ciepło zapisy studium ustalają docelowo zaopatrzenie w ciepło w oparciu o
indywidualne i grupowe instalacje zasilane gazem, energią elektryczną, innymi paliwami niskoemisyjnymi
oraz poprzez niekonwencjonalne źródła energii, w tym panele fotowoltaiczne.
Wśród niekonwencjonalnych źródeł energii szczególnie predysponowanych do wykorzystania na terenie
Miasta i Gminy Głogówek najważniejsza jest energia solarna.
W zakresie wykorzystania energii odnawialnej studium ustala:
rezygnację z wyznaczonych terenów lokalizacji elektrowni wiatrowych (w obrębach Nowe Kotkowice,
Stare Kotkowice, Biedrzychowice, Zwiastowice, Twardawa i Wróblin),
możliwość lokalizacji elektrowni fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 100 kW w granicach
terenów określonych na rysunku studium;
rozwój produkcji energii z biomasy bazującej na słomie i uprawach roślin energetycznych oraz
biogazowni rolniczych (jako uzupełniający kierunek rozwoju gospodarki rolnej), z możliwością
małych instalacji ze zbiornikami biogazu i komorami fermentacyjnymi o pojemności do 100 m3
w gospodarstwach rolnych;
propagowanie wykorzystywania energii odnawialnej do celów indywidualnego zaopatrzenia w ciepło
[kolektory słoneczne, tzw. bierne (pasywne) systemy słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę
stałą itp.];
umożliwienie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z energii promieniowania słonecznego
w instalacjach o mocy do 40 kW bez ograniczeń i do 100 kW na terenach wskazanych do lokalizacji
takich instalacji;
postulatywnie - podjęcie działań ukierunkowanych na rozpoznanie możliwości wykorzystania energii
geotermalnej.
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Studium, wyznaczając tereny do lokalizowania paneli fotowoltaicznych preferuje na terenie gminy w
zakresie produkcji energii odnawialnej energie promieniowania słonecznego, pozyskiwaną poprzez
indywidualne panele słoneczne oraz farmy fotowoltaiczne. Ten rodzaj pozyskiwania energii nie generuje
znaczących, niekorzystnych oddziaływań na środowisko (emisje zanieczyszczeń, hałas, kolizje z ptakami).
Ustalenia studium wprowadzają lokalizację parku ogniw fotowoltaicznych w mieście Głogówek, obrębach
Rzepcze i Ciesznów.
Przedmiotem przedsięwzięcia będzie budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy powyżej 100 kW, którą
tworzyć będą następujące elementy:
ogniwa fotowoltaiczne,
drogi wewnętrzne,
infrastruktura naziemna i podziemna,
linie kablowe energetyczno-światłowodowe,
przyłącza elektroenergetyczne,
transformatory,
konwertery,
inne niezbędne elementy infrastruktury związane z budową i eksploatacją parku ogniw
fotowoltaicznych.
Ogniwa fotowoltaiczne zwane bateriami słonecznymi, to urządzenia w postaci cienkich
półprzewodnikowych płytek z krzemu, które pod wpływem promieniowania produkują energię elektryczną.
Planowane elektrownie będą bezobsługowe, niewymagające budowy zaplecza socjalnego, ani
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. W trakcie jej funkcjonowania nie będą powstawać odpady, z
wyjątkiem niewielkich ich ilości związanych z pracami konserwacyjnymi urządzeń technicznych. Odpady
przekazywane będą specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia. Elektrownia
fotowoltaiczna nie będzie źródłem hałasu i zanieczyszczeń emitowanych do środowiska. Z uwagi na rodzaj
przedsięwzięcia, oddziaływania będą miały zasięg lokalny – bez ryzyka transgranicznych oddziaływań.
Ogniwa fotowoltaiczne nie oddziałują negatywnie na ludzi i zwierzęta, nie emitują hałasu, wysokość
urządzeń jest optymalna i są praktycznie niewidoczne.
Ewentualne warianty przedsięwzięcia mogą polegać na możliwości zastosowania ogniw
fotowoltaicznych różnych typów. W czasie eksploatacji elektrownia nie będzie wykorzystywać w znaczących
ilościach wody, ani innych surowców oraz materiałów i paliw. Elektrownia będzie wykorzystywać wyłącznie
energię słoneczną i niewielkie ilości energii elektrycznej dla własnych potrzeb.
Na obecnym etapie analizy można stwierdzić, inwestycje te nie generują żadnych znaczących oddziaływań.
Pozyskiwania energia może zaspokajać potrzeby lokalnych mieszkańców.
Podsumowując należy stwierdzić, że zasięg uciążliwości związanych z emisją hałasu i zanieczyszczeń będzie
lokalny o charakterze liniowym i zróżnicowanym natężeniem dobowym., a także punktowy w przypadku
zakładów produkcyjnych a także innych obiektów prowadzących działalność produkcyjną. Oddziaływania
realizacji pozostałych ustaleń będą krótkotrwałe, lokalne związane z realizacją budowy. Jedynie wyznaczone
tereny produkcji generować będą stałe w czasie oddziaływania związane głównie z hałasem, zaś emisje
hałasu generowane w związku z inwestycjami drogowymi będą ograniczane i minimalizowane dzięki
zastosowaniu rozwiązań technicznych i technologicznych. Zaleca się uzupełnianie i kształtowanie zieleni
izolacyjnej na terenach mogących powodować uciążliwości dla środowiska zakładów.

9.6. Powierzchnia ziemi, gleby
Gmina Głogówek posiada grunty o wysokiej wartości produkcyjnej. Realizacja zapisów studium na etapach
tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego będzie się wiązała z wyłączeniem części
gruntów użytkowanych rolniczo na cele nierolnicze. Zapisy studium wprowadzają ograniczenia w zakresie
zagospodarowania na terenach rolniczych, służące ochronie jej wartości produkcyjnych, w szczególności dla
zachowania zgodnie z przepisami szczególnymi gruntów organicznych.
Realizowanie celu ochrony gleb będzie również polegało na działaniach niezwiązanych bezpośrednio z
zapisami studium, jak np. prowadzenie gospodarki rolnej zgodnie z Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej oraz
racjonalne stosowanie nawozów i środków ochrony roślin, prawidłowe przechowywanie nawozów.
Zapisy, które w sposób pośredni sprzyjają ochronie środowiska glebowego, to przede wszystkim ustalenia z
zakresu kierunków rozwoju infrastruktury sanitarnej, a także zapisy promujące wykorzystanie
bezemisyjnych źródeł energii, ograniczających opad i emisję zanieczyszczeń do gleb.
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Oddziaływania bezpośrednie będą się wiązały z presją na środowisko glebowe, polegające na pracach
budowlanych, związanych z przygotowaniem gruntów pod zabudowę i rozwój infrastruktury.
Zwiększone zagrożenie zanieczyszczeniami związane jest natomiast z rozwijającą się komunikacją
samochodową i terenami zlokalizowanymi w sąsiedztwie istniejących dróg.
Tereny, które pozostaną w użytkowaniu rolniczym będą sprzyjać właściwej, dobrej kondycji gleb,
warunkującej jej potencjał produkcyjny. Należy uwzględnić możliwość odtworzenia bądź ukształtowania
pasa roślinności ochronnej wzdłuż dróg, z którymi graniczą tereny użytkowane rolniczo, celem zapobieżenia
migracji zanieczyszczeń do gleb oraz ochrony samych upraw, poprzez filtrację zanieczyszczeń pyłowych.
Charakter tych zmian będzie mieć zasięg lokalny, trwale i bezpośrednio ingerując w strukturę gleb, zaś
intensywność uzależniona będzie od skali przedsięwzięcia.
Największa ingerencja związana ze zmianą ukształtowania terenu i zniszczeniem gleb będzie miała miejsce
w przypadku realizacji funkcji terenów eksploatacji kruszywa Naruszenie struktury gruntu może wiązać się z
przerwaniem warstwy wodonośnej i w efekcie powstaniem tzw. leja depresyjnego, drenującego tereny
przyległe. Jednak tereny o przewidzianej, powierzchniowych ingerencji nie są zlokalizowane w sąsiedztwie
cennych przyrodniczo obszarów, którym zagrażałyby skutki przesuszenia gleb.
Na obszarze gminy Głogówek występuje 7 udokumentowanych złóż surowców naturalnych. Należą do nich:
złoża surowca ilastego ceramiki budowlanej i kruszywa naturalnego „Głogówek”,
złoża kruszywa naturalnego „Golczowice”
złoża kruszywa naturalnego „Kierpień”
złoża kruszywa naturalnego „Nowe Kotkowice”
złoża kruszywa naturalnego „Racławice Śląskie – Głogówek”,
złoża kruszywa naturalnego „Racławice Śląskie”,
złoża kruszywa naturalnego „Twardawa 2”.
Złoża te zasadniczo ocenia się jako niekonfliktowe, jedynie złoże „Racławie Śląskie – Głogówek” ze względu
na położenie w dolinie rzeki Osobłoga o najcenniejszych warunkach przyrodniczych gminy sprawia, że
ocenia się je jako konfliktowe. Przy eksploatacji tego złoża oraz wyznaczaniu obszarów i terenów górniczych
należy wziąć pod uwagę występujące na terenie stanowiska roślin chronionych.
Oddziaływania związane z zanieczyszczeniem gleb będą występować lokalnie i za wyjątkiem głównych tras
komunikacyjnych nie będą powodować przekroczenia standardów jakości gleb. Planowana eksploatacja
kruszyw należą do oddziaływań częściowo odwracalnych, gdyż po zakończeniu funkcjonowania i
eksploatacji obiekty te zostaną zrekultywowane w określonym kierunku, wyrobisko zasypane, bądź zalane
wodą. Wybór kierunku rekultywacji determinowany będzie lokalnymi uwarunkowaniami przyrodniczymi
oraz stopniem zapotrzebowania przez gminę na określone kierunki działalności i rozwoju.

9.7. Zabytki, krajobraz kulturowy
Projekt studium określa zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury współczesnej, wskazując na potrzebę rewaloryzacji i adaptacji do współczesnych potrzeb oraz
wymogów obiektów o wartościach kulturowych, przekształcenia i waloryzacji obiektów dysharmonijnych,
kontynuacji rozwoju budownictwa w oparciu o walory kulturowe na zasadzie kontynuacji cech
przestrzennych, kształtowanie skali i formy nowej zabudowy w nawiązaniu do historycznej.
Na obszarze Miasta i Gminy Głogówek ochronie kulturowej na podstawie przepisów odrębnych podlegają:

obiekty i obszary zabytkowe wpisane do rejestru zabytków;

obiekty objęte ochroną konserwatorską w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego;

stanowiska archeologiczne wpisane do spisu zabytków.
Utrzymuję się zróżnicowane pod względem przedmiotu ochrony i reżimów ochrony, strefy ochrony
konserwatorskiej.
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strefę ścisłej ochrony konserwatorskiej średniowiecznego układu urbanistycznego miasta Głogówka wraz
z zamkiem, parkiem oraz barokowym założeniem klasztoru franciszkanów, obszar wpisany do rejestru
zabytków, (w granicach strefy „ A” ochrony konserwatorskiej ustaleń obowiązującego planu), dla której
obowiązuje:
nakaz wypełniania zaleceń konserwatorskich,
ścisła ochrona i zachowanie historycznego układu urbanistycznego,
nakaz ochrony i odtworzenia zabudowy,
nakaz ochrony krajobrazu miejskiego z utrzymaniem istniejących założeń kompozycyjnych oraz
zachowanie skali,
strefę ochrony historycznego układu urbanistycznego miasta (w granicach strefy B częściowej ochrony
konserwatorskiej ustaleń obowiązującego planu) – obejmującą dobra kultury figurujące w ewidencji,
dla których ustala się:
Rewaloryzację i ochronę układu przestrzennego w zakresie rozplanowania, skali i gabarytów
zabudowy, a także przebiegu i szerokości historycznych szlaków komunikacyjnych,
Ochronę zachowanych elementów zabytkowych.
Eliminację obiektów dysharmonijnych, uniemożliwiających ekspozycję zabudowy zespołu strefy ścisłej
ochrony konserwatorskiej średniowiecznego układu urbanistycznego miasta Głogówka, wpisanego
do rejestru zabytków.
Realizację nowej zabudowy przy zachowaniu istniejących zasad kompozycji przestrzennej.
strefę ochrony historycznego układu urbanistycznego miasta (w granicach strefy KC - występowania
cennych elementów historycznej struktury przestrzennej - obejmującą przedmieścia południowe
i północne oraz założenie urbanistyczne Głogowca), dla których obowiązuje:
utrzymanie w niezmienionym kształcie zachowanych zasadniczych elementów rozplanowania (drogi,
cieki wodne, jary, rozłogi pól, zieleń naturalna i komponowana),
wprowadzania nowych inwestycji na zasadzie kontynuowania form nawiązujących do tradycji
budowlanej regionu i skali krajobrazu,
ochrona założeń zielonych.
strefę obserwacji archeologicznej – obejmującą obszar Starego Miasta, zamku oraz potencjalne obszary
badań archeologicznych, w promieniu 20 m. od obrysu stanowiska archeologicznego, dla których ustala
się:
wszelka działalność inwestycyjna typu: melioracje, gazyfikacje, prace wodno-kanalizacyjne,
energetyczne, teletechniczne oraz budowlane wymagają uzgodnienia zakresu prac z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków, który uzależni jej realizację od zlecenia specjalistycznego nadzoru
archeologicznego lub po przeprowadzeniu badań archeologicznych na koszt inwestora,
przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla terenu obejmującego zewidencjonowane
stanowiska archeologiczne, należy przed jej wydaniem wystąpić o opinię do Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków,
inwestycje drogowe projektowane na terenie gminy musza poprzedzić weryfikacyjne badania
powierzchniowe zlecone przez inwestora porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
na podstawie jego odrębnego zezwolenia.
Studium obejmuję ochroną w postaci stref ochrony konserwatorskiej historycznych układów ruralistycznych
wsi:
Biedrzychowice, Błażejowice Dolne, Ciesznów, Dzierżysławice, Góreczno, Kazimierz, Kierpień, Leśnik,
Mionów, Mochów, Nowe Kotkowice, Nowe Kotkowice-Chudoba, Racławice Śląskie, Rzepcze, Stare
Kotkowice, Szonów, Tomice, Twardawa, Wierzch, Wróblin, Zawada.
Ochroną objęte są również zabytkowe układy zieleni:
Cmentarze
Cmentarz żydowski w Głogówku - założony w 1821 r., poza ówczesnymi granicami miasta. Znajduje
się on na zboczu niewielkiego wzgórza, w lesie, ma powierzchnię 0,4 ha, Zachowało się 65
nagrobków.
Cmentarz parafialny w Biedrzychowicach.
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Parki
Park Miejski w Głogówku
Park przypałacowy w Kazimierzu
Ponadto gminną ewidencją zabytków objęto cmentarze parafialne w mieście Głogówek oraz we wsiach
Kazimierz, Kierpień, Mochów, Rzepce i Stare Kotkowice.
Na terenie gminy Głogówek występuje 99 obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz 438 obiektów
wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków, objętych „Gminnym programem opieki nad zabytkami dla
Gminy Głogówek na lata 2014 – 2017”
Dla obiektów i obszarów wpisanych do rejestru zabytków niezależnie od ustaleń wynikających z położenia
w zasięgu granic stref ochrony konserwatorskiej, studium ustaliło że:
obowiązuje bezwzględny priorytet wymagań i ustaleń konserwatorskich nad względami wynikającym
i z działalności inwestycyjnej,
wszelkie zamierzenia i działania inwestycyjne oraz zagospodarowanie terenów wymagają uzyskania
pozwoleń konserwatorskich zgodnie z wymogami przepisów odrębnych: ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.).
Dla obiektów i obszarów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków obowiązuje uzgadnianie prac budowlanych
zgodnie z z art. 39 ust. 3 ustawy Prawo Budowlanego oraz studium ustaliło:
zachowanie ukształtowania bryły zabudowy, w szczególności obrysów zewnętrznych, wysokości i
kształtów dachów,
utrzymanie rozplanowania elewacji, w tym głównych wejść do budynków, układu otworów
drzwiowych i okiennych, ważniejszych podziałów ukształtowania elewacji,
zachowanie zbliżonej do pierwotnej kolorystyki elewacji zewnętrznych oraz dachów,
dostosowanie wysokości i powierzchni zabudowy nowoprojektowanej zabudowy do obiektów
zabytkowych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie,
zaleca się dbałość o odpowiedni sposób zagospodarowania najbliższego otoczenia wokół zabytków
poprzez ograniczenie możliwości lokalizowania obiektów przesłaniających zabytki, dominujących
nad zabytkami lub w inny sposób oddziałujących w sposób dysharmonizujący w stosunku do
zabytków
Wyznaczenie w projekcie zmiany studium powyższych stref, a także listy zabytków podlegających ochronie
konserwatorskiej pozwoli na skuteczną ochronę krajobrazu kulturowego i jego zasobów.
Przyjmuje się, że zapisy studium dotyczące dziedzictwa kulturowego i obiektów/obszarów zabytkowych są
wystarczające dla zachowania ich ochrony i funkcjonowania w procesie planowania przestrzennego w
gminie Głogówek.

9.8. Obszary chronione, w tym obszary Natura 2000
W granicach gminy Głogówek brak jest obszarów ochrony przyrodniczej, w tym nie wyznaczono obszarów
Specjalnej Ochrony Natura 2000.
Najbliższe obszary ochrony przyrodniczej w sąsiedztwie gminy Głogówek to:
Obszary Specjalnej Ochrony Natura 2000:
Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Zbiornik Nyski” – PLB160002 – położony w granicach gmin Nysa,
Otmuchów – odległość od granic gminy Głogówek – ok. 34 km,
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Góry Opawskie” – PLH160007 – położony w granicach gmin
Lubrza, Głuchołazy - odległość od granic gminy Głogówek – ok. 7 km,
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Przyłęk nad Białą Głuchołaską” – PLH160016 – położony w
granicach gminy Nysa - odległość od granic gminy Głogówek – ok. 32 km,
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Forty Nyskie” – PLH160001 -położony w granicach gminy Nysa –
odległość od granic gminy Głogówek ok. 35 km,
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Bory Niemodlińskie” – PLH160005 – położony w granicach gminy
Niemodlin - odległość od granic gminy Głogówek – ok. 20 km,
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Łęg Zdzieszowicki” – PLH160011 – położony w granicach gminy
Zdzieszowice - odległość od granic gminy Głogówek – ok. 6 km,
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Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Góra Św. Anny” – PLH160002 – położony w granicach gmin
Zdzieszowice, Leśnica, Strzelce Opolskie, Ujazd - odległość od granic gminy Głogówek – ok. 12 km,
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Żywocickie Łęgi” – PLH160019 – położony w granicach gminy
Krapkowice - odległość od granic gminy Głogówek – ok. 8 km,
Parki Krajobrazowe:
Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich – odległość od granic gminy
Głogówek – ok. 20 km,
Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny” – odległość od granic gminy Głogówek – ok. 12 km,
Park Krajobrazowy Góry Opawskie – odległość od granic gminy Głogówek – ok. 10 km,
Obszary Chronionego Krajobrazu:
Obszar Chronionego Krajobrazu Las Głubczycki - odległość od granic gminy Głogówek – ok. 1,5 km,
Obszar Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie - odległość od granic gminy Głogówek – ok. 5km,
Obszar Chronionego Krajobrazu Rejon Mokre - Lewice - odległość od granic gminy Głogówek –
ok. 17 km,
Obszar Chronionego Krajobrazu Wronin – Maciowakrze - odległość od granic gminy Głogówek –
ok. 10 km,
Obszar Chronionego Krajobrazu Łęg Zdzieszowicki - odległość od granic gminy Głogówek – ok. 6 km,
Otmuchowsko – Nyski Obszar Chronionego Krajobrazu - odległość od granic gminy Głogówek –
ok. 30 km.
Nie przewiduje się oddziaływania ustaleń studium ww obszary ochrony przyrodniczej w tym na obszaru
Natura 2000.

9.9. Oddziaływanie ustaleń studium na zdrowie i warunki życia ludzi
Realizacja projektu zmiany studium będzie generowała długofalowe skutki na jakość zamieszkiwania gminy
Głogówek, realizując postulaty innych dokumentów strategicznych w zakresie uzupełniania i rozwoju
zasobów mieszkaniowych. Zapisy studium pozwolą na kształtowanie w prawie miejscowym przestrzeni
publicznej, która ma znaczący wpływ na funkcjonowanie mieszkańców.
Zachowanie istniejącej zabudowy oraz rozbudowa zabudowy mieszkaniowej, usługowej, produkcyjnej i
układu komunikacyjnego zwiększy zasięg uciążliwości związany z emisją zanieczyszczeń do powietrza,
emisją hałasu, zwłaszcza wzdłuż obszarów sąsiadujących ze szlakami komunikacyjnymi, ograniczeniem
powierzchni otwartych. Chwilowe i lokalne uciążliwości mogą powodować emisje gazowe i pyłowe
związane z organizowaniem placu budowy poszczególnych inwestycji, jak i pracy maszyn i urządzeń
obsługujących teren budowy, jednak uciążliwości te miną z momentem zakończenia prac. Uciążliwości te
związane również będą z emisją hałasu..
Ustalenia studium wyznaczają nowe tereny usług i produkcji, wypełniając tym samym założenia i główne
cele strategii rozwoju gospodarczego gminy Głogówek. Wraz z rozbudową infrastruktury drogowej zostanie
poprawiona komunikacja obszaru gminy z pozostałymi regionami i dalszymi województwami, co korzystnie
wpłynie na płynność wymiany usług i towarów. Rozwój gospodarczy gminy wpłynie na podniesienie
standardu i poziomu życia mieszkańców, m.in. poprzez nowe miejsca pracy. Równie istotne jest
wyznaczenie obszarów pełniących funkcje zaplecza rekreacyjno-sportowego, zwłaszcza przy terenach
zbiorników wodnych, co umożliwi aktywny wypoczynek mieszkańców gminy. Wyznaczenie w studium
terenów rekreacyjnych i usługowych będzie sprzyjać rozwojowi turystyki i promocji regionu. Wyznaczonym
terenom usług (sportu, rekreacji, oświaty, kultu religijnego, kultury) towarzyszyć będzie zieleń, podnosząca
komfort codziennej aktywności człowieka.
Korzystnie ocenia się zalecenia lokalizowania pasów zieleni izolacyjnej przy szlakach komunikacyjnych w
sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Zieleń ta stanowi również element ograniczający migrację
zanieczyszczeń związanych z ruchem kołowym pojazdów. Rośliny chłoną z powietrza różne gazy pełniąc tym
samym rolę biofiltra zanieczyszczeń gazowych w atmosferze. Absorbowanie zanieczyszczeń emitowanych
przez pojazdy mechaniczne zależy od gatunku i wielkości drzewa, struktury przestrzennej pasa izolacyjnego,
warunków klimatycznych, Absorbowanie zanieczyszczeń emitowanych przez pojazdy mechaniczne (w tym
też metale ciężkie) zależy od gatunku i wielkości drzewa, struktury przestrzennej pasa izolacyjnego,
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warunków klimatycznych. W eliminacji zanieczyszczeń pyłowych odgrywa rolę zarówno zieleń wysoka jak i
niska.
Jednym z celów realizacji zmiany studium dla miasta i gminy Głogówek jest zaspokojenie potrzeb jej
mieszkańców przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb ochrony zasobów i walorów środowiska oraz jego
jakości. Ocenia się, że projektowany dokument spełnia te przesłanki, wypełniając jednocześnie obowiązki
wynikające z zasad zrównoważonego rozwoju. W ogólnym podsumowaniu stwierdza się, iż ustalenia
studium w większości zaproponowanych kierunków zagospodarowania będą miały pozytywny oraz
długotrwały wpływ na jakość życia i zdrowia mieszkańców gminy Głogówek.

9.10. Oddziaływanie ustaleń studium na otoczenie
Realizacja ustaleń zmiany studium wpłynie na poprawę dostępności komunikacyjnej obszaru opracowania,
co może potencjalnie rzutować na zwiększenie ruchu kołowego gmin sąsiednich, jaki będzie się odbywał w
ramach wymiany usług i towarów.
Nie przewiduje się jednak ryzyka wystąpienia negatywnych oddziaływań na dalsze otoczenie obszaru
opracowania, ani oddziaływań skumulowanych. Pod względem przyrodniczym należy wskazać na
pozytywne oddziaływania w związku z zachowaniem i ochroną istniejących korytarzy ekologicznych,
pozwalającym na ciągłość strukturalno – przestrzenną i funkcjonalną , obejmującą dalej położone tereny.
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Tabela 8 Prognoza wpływu na środowisko ustaleń studium dla poszczególnych terenów - podsumowanie
USTALENIA PROGNOZY:
Symbol
Charakter
literowy/ typ
Wpływ ustaleń studium na środowisko przyrodnicze
oddziaływania
terenu
ZL
Tereny wykazujące korzystne oddziaływania na środowisko. Decydują o walorach
ZLp
krajobrazowych i przyrodniczych obszaru objętego ustaleniami studium. Zachowują
ZD
naturalne warunki retencji, chronią elementy przyrody biotycznej i abiotycznej, krajobraz,
ZP
wartości kulturowe. Tereny mają korzystny wpływ na kształtowanie lokalnego mikroklimatu,
korzystne
WS
stanowią naturalną barierę dla migracji zanieczyszczeń oraz ochronę akustyczną. Tereny
Obszary
leśne stanowią ostoję rodzimych gatunków zwierząt i roślin; są miejscem aktywnego
projektowanej wypoczynku mieszkańców. Obszary cieków, zbiorników wodnych uzupełniają lokalną
ochrony
strukturę korytarzy ekologicznych, umożliwiając migrację gatunków, wraz z terenami leśnymi
przyrodniczej
umożliwiają zachowanie i urozmaicenie lokalnej bioróżnorodności.
Przewidywane nieznaczne zmiany w strukturze krajobrazu (tereny gruntów rolnych i
R
zabudowy mieszkaniowej z dużym udziałem zabudowy istniejącej). Realizacja zabudowy
RM
wywoła lokalne i chwilowe zmiany poziomu lustra wód gruntowych, lokalnie wzrost
MM
uciążliwości akustycznej. Możliwość znacznego ograniczenia oddziaływań przy zastosowaniu
neutralne
MN
rozwiązań ograniczających i minimalizujących (zieleń wysoka, niska, mieszana, izolacyjna,
RU
odprowadzenie ścieków, prawidłowa gospodarka odpadami, przestrzeganie zasad Kodeksu
MS
Dobrej Praktyki Rolniczej, prawidłowa organizacja placu budowy i zaplecza budowlanego)
US

średnio
korzystne

U
G
W
IT
Ef
ZC
MU
U/P
U/P/RU
U/P/Ef
MU/Ef

Rozbudowa i realizacja funkcji wpłynie na zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej,
zauważalne przekształcenie krajobrazu. Planowane zainwestowanie terenu będzie źródłem
emisji z systemów grzewczych niskiej emisji oraz hałasu na drogach dojazdowych.
Przewidywany wzrost produkcji ścieków i odpadów, zapotrzebowania na media.
Utwardzanie podłoża na znacznych terenach będzie skutkować ograniczeniem infiltracji wód
opadowych w głąb profilu glebowego, większy spływ powierzchniowy. Przewidywane
zwiększenie natężenia ruchu, wzrost emisji spalin, zanieczyszczeń gazowych. Zalecane
wprowadzenie zieleni izolacyjnej przy szlakach komunikacyjnych w sąsiedztwie zwartej
zabudowy mieszkaniowej. Wskazane wprowadzenie zieleni, w tym zielenie izolacyjnej na
granicy z terenami mieszkaniowymi, w postaci drzew, ciągów, żywopłotów, skwerów i
trawników. Docelowe uzupełnienie terenów w sieć kanalizacji sanitarnej, prowadzenie

Ocena potencjalnego wpływu
charakter oddziaływania – korzystne;
intensywność przekształceń – nieistotne;
trwanie oddziaływania – stałe i okresowe
(okres wegetacji);
zasięg oddziaływania – miejscowe,
lokalne;
trwałość – częściowo odwracalne

charakter oddziaływania – neutralne w
kierunku korzystnego;
intensywność
przekształceń
–
zauważalne;
trwanie oddziaływania – stałe i
okresowe;
zasięg oddziaływania – miejscowe,
lokalne;
trwałość – częściowo odwracalne
charakter oddziaływania – średnio
korzystne;
intensywność
przekształceń
–
zauważalne, duże, zupełne;
trwanie oddziaływania – stałe i
okresowe;
zasięg oddziaływania – miejscowe,
lokalne;
trwałość – częściowo odwracalne,
nieodwracalne.
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z tendencją do
niekorzystnych

przewidywane
znaczące
oddziaływanie
na środowisko

infrastruktura
drogowa

MM
U/KS
P/U
P/U/M
PG
P/U/Ef

prawidłowej gospodarki odpadami ograniczy i zminimalizuje niekorzystne oddziaływanie na
środowisko. Planowane zainwestowanie będzie sprzyjać poprawie warunków zamieszkania i
aktywności mieszkańców
Są to tereny związane z uciążliwościami ze strony emisji hałasu, zanieczyszczeń gazowych i
pyłowych, pochodzących z ruchu kołowego pojazdów, deponowanych również do gleb.
Intensywność oddziaływań zróżnicowana dobowo. Zalecane środki ochrony czynnej przed
hałasem przy głównych szlakach komunikacyjnych. Wskazane kształtowanie i uzupełnienie
zieleni przydrożnej o funkcjach izolacyjnych, lokalnie posadowienie ekranów akustycznych.

Tereny projektowane o znacznej powierzchni zabudowy, bądź tworzące zwarte
powierzchnie, duża skala ingerencji w środowisko gruntowo – wodne i powierzchnię ziemi.
Przewidywane niekorzystne oddziaływanie na florę i faunę. Lokalne występowanie
uciążliwości związanych z emisją hałasu. Przewidywany wzrost produkcji ścieków i odpadów,
zapotrzebowania na media. Utwardzanie podłoża na znacznych terenach będzie skutkować
ograniczeniem infiltracji wód opadowych w głąb profilu glebowego, większy spływ
powierzchniowy. Przewidywane zwiększenie natężenia ruchu, wzrost emisji spalin,
zanieczyszczeń gazowych. Zalecane wprowadzenie zieleni izolacyjnej przy szlakach
komunikacyjnych w sąsiedztwie zwartej zabudowy mieszkaniowej. Wskazane wprowadzenie
zieleni, w tym zielenie izolacyjnej na granicy z terenami mieszkaniowymi, w postaci drzew,
ciągów, żywopłotów, skwerów i trawników. Docelowe uzupełnienie terenów w sieć
kanalizacji sanitarnej, prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami ograniczy i
zminimalizuje niekorzystne oddziaływanie na środowisko. Lokalnie silniejsza emisja
zanieczyszczeń pyłowych.

charakter oddziaływania – tendencja do
niekorzystnych;
intensywność
przekształceń
–
zauważalne, duże, zupełne;
trwanie oddziaływania – stałe i
okresowe;
zasięg oddziaływania – miejscowe,
lokalne;
trwałość – częściowo odwracalne,
nieodwracalne
charakter oddziaływania – z przewagą
niekorzystnych;
intensywność
przekształceń
–
zauważalne, duże, zupełne;
trwanie oddziaływania – stałe i
okresowe;
zasięg oddziaływania – miejscowe,
lokalne;
trwałość – częściowo odwracalne,
nieodwracalne
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10. CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZAŃ MAJĄCYCH NA CELU
ZAPOBIEGANIE, OGRANICZENIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ
NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ
REZULTATEM REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU
W projekcie zmiany studium zaproponowano szereg rozwiązań mających na celu zapobieganie lub
ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko. Niezależnie od ustaleń studium, na obszarze
opracowania obowiązują przepisy odrębne, regulujące normy związane z zainwestowaniem terenu i
zachowaniem właściwych standardów jakości poszczególnych elementów środowiska. Niniejsza prognoza
nie stwierdza znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze. Całkowite zapobieżenie
powstawania negatywnych skutków w środowisku, powstałych w wyniku realizacji ustaleń studium jest
mało prawdopodobne. W punkcie tym zostaną zatem przedstawione propozycje sposobów wyłącznie
ograniczania czy złagodzenia ujemnego oddziaływania, ewentualnie zrekompensowania poniesionych strat
w środowisku w stosunku do zidentyfikowanych w Prognozie źródeł niekorzystnego oddziaływania. Należy
podkreślić, iż zastosowanie zaproponowanych rozwiązań jest możliwe tylko w przypadku kompleksowej
realizacji zmiany studium oraz innych opracowań: polityk, strategii i miejscowych planów odnoszących się
do gminy Głogówek.
Projekt zmiany studium odnosi się w swoich zapisach do poszczególnych komponentów środowiska,
ustalając zapisy, które poprzez wdrożenie skutkować będą łagodzeniem i rekompensatą wpływu inwestycji
na środowisko lub będą mieć charakter działań zapobiegawczych. Poniżej zostały wyszczególnione
rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko.
Ogólne ustalenia studium służące ograniczaniu negatywnych oddziaływań na środowisko stanowią:
Uciążliwość danej inwestycji nie powinna wykraczać poza nieruchomość, do której inwestor posiada
tytuł prawny
Należy chronić naturalne ekosystemy pozostawiając je w możliwie nienaruszonym stanie.
Należy przywracać równowagę ekologiczną środowiska obszarów przekształconych lub
zdegradowanych poprzez przywracanie naturalnych warunków siedliskowych dla danego
ekosystemu.
Na terenach podmokłych należy zachować naturalne cechy siedlisk, ponadto pożądane jest
zachowanie lasów łęgowych, oczek wodnych i starorzeczy wraz z siedliskami nadbrzeżnymi.
W gospodarce leśnej (na terenach lasów i dolesień) należy dążyć do sukcesywnej przebudowy
struktury gatunkowej zadrzewień, stosownie do warunków siedliskowych. Przy dolesianiu nowych
terenów należy uwzględnić lokalne uwarunkowania siedliskowe. Z dolesień powinny być wyłączone
wilgotne łąki i zbiorowiska roślinne na podmokłych siedliskach. Tereny planowanych dolesień nie
mogą powodować zmian warunków siedliskowych terenów podmokłych lub innych cennych
siedlisk.
Zaleca się by przebudowa elementów systemów melioracyjnych, wynikająca z inwestowania na
terenach zmeliorowanych, nie powodowała niekorzystnych zmian stosunków gruntowo - wodnych,
zwłaszcza na terenach tworzących system przyrodniczy gminy (również w powiązaniu z miastem),
przebudowa taka wymaga uzgodnienia z właściwymi organami.
W ochronie środowiska ważne znaczenie ma ochrona gleb, wód podziemnych i powierzchniowych, co
należy osiągać poprzez sukcesywne porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenach
zainwestowanych oraz wdrażanie odpowiednich (proekologicznych) kierunków produkcji rolniczej.
Działalność produkcyjno - gospodarcza oraz nowe zainwestowanie na obszarze gminy powinno
w najwyższym stopniu uwzględniać warunki gruntowo – wodne i podatność na przenikanie
zanieczyszczeń do gruntu.
Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko należy lokalizować poza terenami
przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową oraz poza ustalonymi strefami ochrony sanitarnej
ujęć wód. Ograniczenie to nie dotyczy infrastruktury technicznej i komunikacyjnej oraz innych
urządzeń i obiektów, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania tych terenów.
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Należy chronić oraz przeprowadzić rewaloryzację zabytkowych założeń zieleni zabytkowej oraz
zapewnić zachowanie towarzyszących im panoram widokowych w krajobrazie naturalnym.
Pozostałe, proponowane działania mające na celu minimalizowanie, bądź zapobieganie negatywnym
oddziaływaniom przedstawia poniższa tabela:
Tabela 9 Rozwiązana planistyczne służące zapobieganiu, ograniczaniu i minimalizacji niekorzystnych
oddziaływań
Kierunki zmian
Struktura
funkcjonalno
przestrzenna

Funkcja rolnicza

Funkcja
leśnej

gospodarki

Funkcja
mieszkaniowa

Funkcja usługowa

Funkcja produkcyjna
i górnicza

Funkcja
infrastruktury
technicznej

Funkcja turystyczna i
rekreacyjna

Ograniczenia i zakazy ustalone w studium
W związku z brakiem znaczących zmian w strukturze funkcjonalno-przestrzennej terenu, a jedynie
rozwijaniem i korektą istniejących już rozwiązań można stwierdzić, że planowany rozwój Gminy Głogówek
przebiegać będzie harmonijnie i nie powinien powodować poważnych konfliktów przestrzennych.
Dopuszcza się realizowanie terenów pod zainwestowanie etapami w związku z czym, zgodne ze studium
jest pozostawienie projektowanych terenów inwestycyjnych w planach miejscowych, jako rolnicze lub
leśne.
zakaz likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno błotnych, siedlisk
zbiorowisk łąkowych podlegających ochronie,
zakaz zabudowy oraz zalesienia terenów wysokich klas gleb.
Gospodarka leśna na omawianym terenie prowadzona jest w oparciu o plany urządzenia lasu,
sporządzane przez ich administratorów,
•ograniczenia regulacji stosunków wodnych do niezbędnych i uzasadnionych potrzebami utrzymania i
odnowienia lasu,
•obowiązują zakazy i nakazy wynikające z przepisów odrębnych.
•zakaz lokalizowania usług, których oddziaływanie, przekraczające ustalone normy, wykracza poza granice
inwestora,
•zakłada się utrzymanie istniejącej zieleni towarzyszącej oraz wprowadzanie zieleni parkowej, osiedlowej i
izolacyjnej.
Dla rozwoju terenów usługowych zakłada się:
Koncentrację terenów usług w mieście Głogówek,
lokalizację obiektów usług publicznych i komercyjnych nieuciążliwych w obrębie istniejących i
projektowanych terenów mieszkaniowych,
na terenach istniejących i planowanych usług nie dopuszcza się lokalizowania przedsięwzięć mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, poza niezbędnymi obiektami i urządzeniami w zakresie
zaopatrzenia tych terenów w komunikację i infrastrukturę techniczną, zgodnie z przepisami odrębnymi,
stosowanie zabezpieczeń mających na celu eliminację lub redukcję ewentualnej uciążliwości zabudowy
produkcyjnej i gospodarczej,
Na terenach objętych ścisłą ochroną konserwatorską – wszelkie prace budowlane na terenie podlegają
wymogą ochrony konserwatorskiej obiektów i terenu
W zakresie funkcji górniczej, studium dopuszcza eksploatację udokumentowanych złóż, z zachowaniem:
 Prowadzić eksploatację złoża kopalin w sposób gospodarczo uzasadniony, z maksymalnym
ograniczeniem negatywnych wpływów na środowisko;
Przed przystąpieniem do wydobywania kopaliny, zgodnie z przepisami szczególnymi, przedsiębiorca, na
podstawie dokumentacji geologicznej oraz warunków określonych w koncesji, sporządza projekt
zagospodarowania złoża. Projekt zagospodarowania złoża powinien określać zamierzenia w zakresie:
ochrony złóż kopalin, zwłaszcza przez ich racjonalne wykorzystanie;
technologii eksploatacji zapewniającej ograniczanie ujemnych skutków wpływu na środowisko.
Ustala się warunek zachowania właściwych zabezpieczeń, w przypadku uciążliwości terenu dla zabudowy
sąsiedniej, w szczególności dla zabudowy mieszkaniowej,
dopuszcza się zieleń urządzoną i izolacyjną nie kolidującą z urządzeniami infrastruktury technicznej.
Realizacja infrastruktury technicznej, niezbędnej dla rozwoju funkcji rekreacyjno wypoczynkowych
i agroturystyki w pierwszej kolejności we wsi Kierpień, Szonów, Kazimierz- Wróblin oraz Wierzch.
Na całym obszarze gminy niniejsze studium dopuszcza wytyczanie tras i szlaków turystycznych,
krajoznawczych piweszych i rowerowych.
Prowadzenie działań rewaloryzacyjnych miasta Głogówek oraz podniesienie funkcjonalności i estetyki
terenów publicznych, a także rewaloryzację zabytkowych elementów układu urbanistycznego miasta.
Wyzacza się obszary rozwoju funkcji sportowo - rekreacyjnych i wypoczynkowych towarzyszących
planowanym zbiornikom wodnym „Racławice – Głogówek” „Kierpień” „Mionów”, w których dopuszcza
się lokalizowanie obiektów wypoczynku, rekreacji, sportu, hoteli, ośrodków wypoczynkowych, pól
kampingowych, z uwzględnieniem ograniczeń środowiskowych i przyrodniczych, stanowisk roślin
chronionych, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią i innych ograniczeń wynikających
z przepisów odrębnych.
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Tereny
zieleni
urządzonej i wód
powierzchniowych
śródlądowych

Tereny
wyłączone
spod zabudowy

Nie dopuszcza się lokalizacji budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi.
ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych, dotyczące wyznaczenia szerokości stref ochrony
sanitarnej wokół cmentarzy wolnej od zabudowy
•grunty o glebach pochodzenia organicznego (mułowo – torfowych, torfowo – mułowych, torfowych i
murszowo – torfowych) położone w dolinie rzeki Straduni, oznaczone rysunku studium
•tereny lasów i dolesienia, za wyjątkiem obiektów i urządzeń gospodarki leśnej
•ujęcia wód i strefy ochronne,
•złoża kopalin, za wyjątkiem obiektów i zakładów przeróbczych wynikających z eksploatacji złoża
•obszary szczególnego zagrożenia powodzią.

Ocenia się, że zaproponowane w projekcie zmiany studium zakazy i ograniczenia w sposób skuteczny
pozwolą na ograniczanie i minimalizację niekorzystnych oddziaływań na środowisko, związanych z realizacją
ustaleń studium. Dla najcenniejszych przyrodniczo terenów, w tym gatunków chronionych, ustalono
postulat ustanowienia obszarowych form ochrony przyrody.
Kompleksowe zastosowania działań minimalizujących, ograniczających, bądź zapobiegających istniejącym,
bądź potencjalnym niekorzystnym oddziaływaniom i zagrożeniom, jakie wynikają z obecnego i
planowanego zagospodarowania gminy Głogówek z uwzględnieniem odpowiednich terminów i rozwiązań
technicznych, technologicznych pozwolą na zachowanie najcenniejszych przyrodniczo zasobów i walorów
przyrody i środowiska oraz ich standardów jakościowych. Wybór działań powinien nastąpić przed
rozpoczęciem prac budowlanych, modernizacyjnych bądź terenowych, tak aby możliwe było skuteczne
zapobieganie potencjalnym zagrożeniom. Skuteczność zastosowanych rozwiązań będzie mierzalna w wielu
przypadkach na dalszych etapach poszczególnych inwestycji, jak np. w przypadku budowy obwodnic
drogowych, głownie miasta Głogówka.
Poniżej zestawiono rozwiązania niezależne od zapisów studium , stanowiące dobre praktyki na etapie
realizacji poszczególnych ustaleń studium:
Tabela 10 Działania służące minimalizacji potencjalnych, niekorzystnych oddziaływań realizacji ustaleń
zmiany studium dla gminy Głogówek
Element
środowiska

Wody
powierzchniowe
i podziemne

Proponowane działania ograniczania i łagodzenia negatywnych skutków w środowisku
Tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej i pozostałej zabudowy
kubaturowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą
racjonalne zużycie wody, optymalizacja zużycia wody na procesy :
budowlane, remontowe, funkcje usług, funkcje mieszkaniowe,
właściwe zabezpieczenie placu budowy przez ryzykiem migracji
zanieczyszczeń (np. wycieki paliwa) do wód gruntowych,
dbałość o stan powierzchni biologicznie czynnej, filtrującej wody
opadowe, wody spluwy powierzchniowego,
konserwacja instalacji odprowadzających wody deszczowe i ścieki,
regularne opróżnianie zbiorników bezodpływowych z terenów posesji
właścicieli,
oczyszczenie na terenie zainwestowanych wszystkich wód opadowych
zanieczyszczonych substancjami chemicznymi lub ropopochodnymi
przed odprowadzeniem ich do odbiornika,
gromadzenie i segregację odpadów w miejscach ich powstawania oraz
zagospodarowanie ich zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie
gospodarki odpadami w sposób zabezpieczający środowisko gruntowowodne przed zanieczyszczeniem,
zastosowanie zabezpieczeń i szczelnych nawierzchni przeznaczonych dla
postoju i prowadzenia ruchu kołowego przed infiltracją zanieczyszczeń
wód opadowych do środowiska gruntowo-wodnego i odprowadzenie
ścieków z tych nawierzchni do kanalizacji deszczowej po uprzednim
podczyszczeniu.

Infrastruktura drogowa
odprowadzane do systemu
kanalizacji wód opadowych
egzekwowanie utrzymania
czystości dróg,
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Powietrze
atmosferyczne

systematyczne oczyszczanie kominów i innych systemów odprowadzania
spalin,
usprawnianie sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych poprzez
modernizację istniejących kotłowni,
kompleksowa termomodernizacja budynków (ocieplanie ścian
szczytowych, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wymiana
okien, montaż automatyki i sterowania),
odstąpienie od spalania odpadów i paliwa niepewnej jakości (o dużej
zawartości siarki i substancji lotnych), stosowanie paliw o najlepszych
dostępnych parametrach,
ekologicznie i ekonomicznie uzasadniona modernizacja istniejących,
węglowych źródeł ciepła,
oszczędzanie ciepła przez właściwe eksploatowanie urządzeń grzewczych,
prowadzenie akcji edukacyjnych dla mieszkańców o dostępnych,
korzystnych dla środowiska systemach spalania paliw,

tworzenie naturalnych barier izolacyjnych poprzez wprowadzanie pasów
zieleni ochronnej - izolacyjnej,
zastosowanie wysoko sprawnych urządzeń (agregatów) wentylujących
(zwłaszcza w przypadku obiektów usługowych),
Hałas
obudowa wentylatorów dźwiękoszczelną osłoną, bądź umieszczenie w
izolowanym akustycznie pomieszczeniu,
systematyczna konserwacja urządzeń wentylujących,
optymalizacja czasu i pory dnia w przypadku prowadzenia robót
budowlanych, remontowych.
prowadzenie robót budowlanych, remontowych poza okresem lęgowym
ptaków,
inwentaryzacja stwierdzająca obecność gatunków gniazdujących w
elementach konstrukcyjnych budynków poprzedzająca prace
budowlane, remontowe,
kształtowanie zieleni urządzonej w postaci nasadzeń drzew, szpalerów,
Zwierzęta, rośliny
zieleńców,
systematyczna pielęgnacja i konserwacja zieleni,
uwzględnienie zasiedlających obszar opracowania gatunków ptaków
przy doborze gatunków roślin do planowanych nasadzeń (krzewy,
żywopłoty, zespoły drzew),

poprawa płynności jazdy na
drogach, szczególnie na
terenach zabudowanych,
poprawa stanu technicznego
dróg w celu likwidacji
zatorów i utrudnień
obniżających dynamikę jazdy,
tworzenie naturalnych barier
izolacyjnych- buforów
zanieczyszczeń wzdłuż
szlaków komunikacyjnych
(zieleń urządzona ,
izolacyjna),
promocja proekologicznych
środków transportu.
Utrzymanie dobrego stanu
technicznego nawierzchni
dróg,
docelowe zastosowanie
progów zwalniających w
punktach newralgicznych.

11. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W
PROJEKCIE ZMIANY STUDIUM
Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w zakresie prognozy oddziaływania na
środowisko należy przedstawić rozwiązania alternatywne do rozwiązań przyjętych w projekcie zmiany
studium .
Podczas sporządzania projektu zmiany studium, równolegle analizowane były potencjalne skutki dla
środowiska przyjętych wstępnie ustaleń studium.
Prognoza oddziaływania na środowisko była sporządzana równolegle do projektu zmiany studium. Na
etapie sporządzania projektu rozpatrywano różne warianty przeznaczenia i zagospodarowania terenów
objętych opracowaniem na podstawie złożonych wniosków. Ocenę różnych wariantów poprzedziła analiza
warunków fizjograficznych, walorów przyrodniczych oraz stanu sanitarnego środowiska. W trakcie
opracowania projektu zmiany studium rozpatrywano kilka wariantów zagospodarowania przestrzennego.
Jednym z kryteriów wyboru najlepszych rozwiązań były uwarunkowania przyrodnicze terenu objętego
opracowaniem. Rozwiązania alternatywne rozpatrywano w dwóch płaszczyznach, jako rozwiązania
alternatywne pod względem lokalizacji funkcji oraz jako potencjalne funkcje terenu dla wybranej lokalizacji.
Rozwiązania alternatywne dla lokalizacji funkcji oraz rozwiązania alternatywne jako potencjalne funkcje
terenu dla wybranej lokalizacji rozpatrywano w kontekście dopuszczonych funkcji i lokalizacji w
obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głogówek,
występowania istniejącej zabudowy o zdefiniowanych funkcjach, występowaniu terenów przyrodniczo
66

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY GŁOGÓWEK

cennych. Wybrano wariant odrzucający najbardziej konfliktowe kierunki zagospodarowania, które
pozostawały w opozycji do celów ochrony cennych przyrodniczo terenów
W zmianie studium zrezygnowano z wyznaczenia terenów przeznaczonych pod energetykę wiatrową, o
mocy powyżej 100 kW.
Zaproponowano objęcie najcenniejszych obszarów przyrodniczych w formie Obszarów Chronionego
Krajobrazu i Rezerwatów przyrody.
Utrzymano zasadniczy układ osadniczy wsi oraz wprowadzono segregację funkcji w mieście rozszerzając
strefę produkcyjno – usługową w południowo - wschodniej części miasta.
Utrzymano obwodnice na przebiegu dróg wojewódzkiej, krajowej i powiatowej.
Wprowadzono tereny lokalizacji urządzeń fotowoltaicznych, realizując konieczność zapewnienia w energię
elektryczną w części ze źródeł odnawialnych.
Obecny wariant studium respektuje występowanie na obszarze gminy cennych przyrodniczo siedlisk.
Pozostałe rozwiązania funkcjonalno- przestrzenne mają charakter ustaleń ogólnych, które zostaną
szczegółowo sprecyzowane na etapie sporządzania planów miejscowych i będą podstawą do
uzasadnionego pod względem ochrony środowiska wariantowania poszczególnych rozwiązań.

12.

METODY
ANALIZY
REALIZACJI
POSTANOWIEŃ
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚĆ JEJ
PRZEPROWADZANIA

Z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynika, że analiza aktualności dokumentów
planistycznych winna być wykonywana nie rzadziej niż raz na kadencję wójta, burmistrza, albo prezydenta
miasta. Organy te dokonują oceny postępów w opracowywaniu planów miejscowych i opracowują
programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w
rejestrach oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego. Wyniki analiz
przekazywane są Radzie Gminy co najmniej raz w czasie kadencji rady. W przypadku uznania ich za
nieaktualne, w całości lub w części, podejmowane są działania mające na celu sporządzenie aktualizacji
dokumentów planistycznych.
Analizie skutków realizacji ustaleń projektu służą również informacje z wyników badania stanu jakości
środowiska i zachodzących w nim zmian, prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska
przez jednostki organizacyjne ustawowo do tego powołane, a także przez organy administracji
samorządowej.
Bez względu na to, do jakiej kategorii przedsięwzięcia planowana inwestycja zostanie zakwalifikowana,
zgodnie z zapisami 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
wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Organ wydający taką decyzję może nałożyć na inwestora obowiązek wykonania analizy porealizacyjnej,
określić jej zakres i termin przedstawienia.
Monitoring realizacji ustaleń studium będzie się również zawierał na etapie realizacji poszczególnych
inwestycji w ramach przeprowadzanych monitoringów porealizacyjnych wynikających z wydawanych
decyzji środowiskowych, a także na etapach ocen oddziaływania na sadowisko realizacji poszczególnych
zamierzeń inwestycyjnych.
Proponowane metody monitorowania skutków dla środowiska realizacji ustaleń studium
Monitoring to narzędzie do oceny zmian zachodzących w środowisku na przestrzeni czasu, wynikających z
realizacji kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wybierając wskaźniki do analizy skutków realizacji
ustaleń studium należy wziąć pod uwagę dostępność danych które warto poddać ocenie. Jako jednostkę
czasu do przeprowadzania analiz proponuje się przyjąć odstęp jednej kadencji burmistrza. Wśród
dostępnych wskaźników, które będą odpowiadały na pytanie o kierunek zmian (poprawa, pogorszenie
stanu środowiska) i ich tempo można wymienić poniższe:
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Tabela 11. Proponowana lista wskaźników do monitorowania zmian zachodzących w środowisku na
skutek realizacji ustaleń studium

UŻYTKOWANIE
ZIEMI

WSKAŹNIK
Udział użytków leśnych
Powierzchnia terenów zielonych
Udział terenów zurbanizowanych (zabudowanych)

OCHRONA ŚRODOWISKA

INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA

Udział odnawialnych źródeł energii w produkcji energii

POŻĄDANE
ZMIANY
wzrost/stabilizacja
wzrost / zachowanie
stabilizacja
wzrost

Poziom skanalizowania terenu

zupełne

Liczba mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię ścieków

zupełny

Dysproporcje między siecią wodociągową a kanalizacyjną

spadek

Emisja gazów do atmosfery

spadek

Ilość ścieków wprowadzanych do odbiornika

spadek

Jakość powietrza atmosferycznego, zwłaszcza akustycznego

poprawa

Jakość wód powierzchniowych i podziemnych

stabilizacja/poprawa

Ilość powstających odpadów komunalnych/przemysłowych

stabilizacja/spadek

Pozostałe zalecenia:
Wskazuje się na potrzebę kształtowania świadomości wśród mieszkańców konieczności dbania o walory i
zasoby przyrody i dziedzictwa kultury. W tym przedmiocie partycypacja społeczna w kształtowaniu
wspólnej przestrzeni bytowania i zamieszkiwania powinna opierać się na wspólnym ustalaniu z lokalnymi
liderami władz głównych potrzeb z uwzględnieniem uwarunkowań oraz planów rozwoju gminy Głogówek,
zarówno w kontekście gospodarczym, jak i przyrodniczym, aktywnym i skutecznym informowaniu i
włączaniu mieszkańców w proces decyzyjny.

13.

INFORMACJE
O
MOŻLIWYM
ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO

TRANSGRANICZNYM

Południowa część obszaru opracowania graniczy z Republiką Czeską. Na terenach pogranicza studium nie
wprowadza ustaleń mogących oddziaływać na terytorium sąsiedniego Państwa. W wyniku przeprowadzonej
analizy planowanego zainwestowania nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania na środowisko
wskutek realizacji ustaleń studium.

14. STRESZCZENIE
Niniejsze opracowanie stanowi prognozę oddziaływania na środowisko do projektu zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek.
Prognoza oddziaływania na środowisko jest zasadniczym elementem procedury strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
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oddziaływania na środowisko (t.j. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.). Prognoza stanowi dokument oceniający i
analizujący oddziaływań na środowisko, jakie mogą nastąpić w wyniku realizacji ustaleń określonych w
projekcie zmiany studium.
W prognozie oceniono możliwy wpływ na środowisko przyrodnicze skutków realizacji zapisów projektu
studium dla poszczególnych jednostek urbanistycznych i wydzielono te jednostki, na których mogą wystąpić
istotne, znaczące oddziaływania i uciążliwości. Ustalono charakter tych oddziaływań na poszczególne
składniki środowiska uwzględniając intensywność powodowanych przez nie przekształceń, czas ich trwania
oraz ich zasięg przestrzenny. W wyniku przeprowadzonej analizy ustaleń studium wyodrębniono te, których
realizacja będzie skutkować znaczącym oddziaływaniem na środowisko, są to :
realizacja zabudowy mieszkaniowej i usługowej o pow. zabudowy nie mniej, niż 4 ha na obszarach nie
objętych formami ochrony przyrody,
realizacja nowej zabudowy produkcyjnej,
tereny eksploatacji kruszyw,
realizacja planowanej przebudowy dróg krajowej i wojewódzkiej – budowa obwodnic
Dla w/w ustaleń możliwe i wskazane jest przeprowadzenie działania minimalizujących, zaproponowanych
w niniejszym opracowaniu
Projekt zmiany studium zawiera szereg zapisów, których realizacja pozytywnie wpłynie na środowisko
przyrodnicze terenów opracowania, a także zawiera szereg rozwiązań funkcjonalno - przestrzennym
zapobiegających, minimalizujących bądź kompensujących negatywne oddziaływanie skutków realizacji
ustaleń studium.
Podczas wykonywania projektu studium szczególną uwagę poświęcono walorom przyrodniczym terenu
opracowania. Analiza zapisów studium, biorąc pod uwagę ich charakter, pozwala na stwierdzenie, że
postanowienia projektu dokumentu są zgodne z zapisami ustawy o ochronie przyrody w części dotyczącej
zasad gospodarowania zasobami przyrody i krajobrazu,
Należy podnieść, iż w przypadku wystąpienia kolizji prowadzonych robót, czy prac remontowych z zapisami
aktualnego rozporządzenia w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną oraz
rozporządzeniem w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (utrata siedlisk,
zniszczenie miejsc lęgowych, gniazd, osobników), należy uzyskać zezwolenie odpowiedniego organu
(Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, bądź Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska)
w trybie art. 56 ustawy o ochronie przyrody.
Niniejsze opracowanie wykazało, że stopień oddziaływania przewidywanego sposobu zagospodarowania
terenu na poszczególne elementy środowiska jest zróżnicowany i ma również charakter oddziaływań
średnio korzystnych, lokalnie o większych uciążliwościach dla środowiska, lecz z możliwością zastosowania
środków minimalizujących uciążliwości. Lokalnie mogą występować zanieczyszczenia: powietrza, gleb, wód i
ponadnormatywnego hałasu. Obecnie, jak i w perspektywie, dotyczy to głównie obszarów produkcji i
infrastruktury komunikacyjnej w przypadku ich sąsiedztwa z terenami zabudowy mieszkaniowej. Rodzaj i
ich ilość nie spowoduje zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.
Nie stwierdzono ryzyka wystąpienia szkody w środowisku. W związku z proinwestycyjną polityką władz
gminy Głogówek proces ten będzie wykazywał przez pewien okres tendencję wzrostową. Skala i zakres
występujących uciążliwości powinny być jednak zminimalizowane, poprzez zastosowanie odpowiednich
rozwiązań organizacyjnych i technicznych i przestrzeganie zapisów studium Jednak prócz przyjętych w
projekcie studium rozwiązań szczególnie istotne jest kształtowanie świadomej postawy proekologicznej
wśród mieszkańców gminy i wzmocnienie partycypacji mieszkańców w proces decyzyjny z zakresy ochrony
środowiska. W niniejszym opracowaniu wyznaczono również szereg wskaźników postulowanych do
monitorowania stanu jakości środowiska, jako narzędzia oceny zmian zachodzących w środowisku na
przestrzeni czasu, wynikających z realizacji kierunków zagospodarowania przestrzennego.
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