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STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

 

Przepisy prawa nie precyzują dokładnego układu treści prognozy oddziaływania ustaleń 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na środowisko, 

a jedynie jej obowiązkowe elementy. W celu wypełnienia wymogów ustawowych oraz ze 

względu na czytelność tego dokumentu obowiązkowe elementy niniejszej prognozy ujęto w 

trzech częściach:  

− I - wstępna część prognozy, poświęcona podstawom prawnym jej sporządzenia oraz 

charakterystyce dokumentu poddawanego ocenie (czyli projektowi zmiany 2. edycji 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów 

Opolski), 

− II - część poświęcona opisowi środowiska przyrodniczego gminy Tarnów Opolski 

wraz z oceną jego stanu, 

− III - część poświęcona przewidywanym oddziaływaniom ustaleń projektu zmiany 

studium na środowisko (jego elementy) i na zdrowie ludzi. 

 

Streszczenie części I - podstawy prawne sporządzenia prognozy oraz charakterystyka 

dokumentu poddawanego ocenie 

   Niniejsza prognoza odnosi się do ustaleń projektu zmiany „Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski”. Jest to pierwsza 

zmiana 2. edycji studium, przyjętej przez Radę Gminy Tarnów Opolski w 2015 r., która z 

kolei było pierwszym całościowym opracowaniem, zrealizowanym na podstawie ustawy z 

dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 

2017 r., poz. 1073 ze zm.). Obecna prognoza stanowi jednolity tekst, zawierający 

uzupełnienia i zmiany treści prognozy sporządzonej w 2015 r. do 2. edycji studium – 

odpowiednio do zakresu obecnej zmiany studium oraz aktualnych danych o stanie 

środowiska i innych uwarunkowań.   

Obowiązek i tryb przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wynika 

z art. 46 i 51 ust. 1 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. Zgodnie z przywołanymi przepisami właściwy powiatowy 

inspektor sanitarny i regionalny dyrektor ochrony środowiska dokonali uzgodnienia zakresu i 

stopnia szczegółowości informacji zawartych w niniejszej prognozie.  

  W niniejszej prognozie dokonano: 

− analizy i oceny istniejącego zagospodarowania i stanu środowiska w gminie oraz 

ewentualnych zmian tego stanu w przypadku braku realizacji omawianego dokumentu, 

− analizy i oceny problemów ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia 

projektowanego przeznaczenia i zagospodarowania obszaru gminy Tarnów Opolski, 

− przedstawienia celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodo-

wym, wspólnotowym i krajowym, istotnych z punktu widzenia planowanego 

zagospodarowania,  

− analizy i oceny potencjalnego oddziaływania realizacji ustaleń studium na przedmioty 

ochrony w najbliższych obszarach Natura 2000 oraz integralność tych obszarów, 
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− prezentacji rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie i kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem 

realizacji projektowanego studium, 

− analizy możliwości zastosowania rozwiązań alternatywnych do przyjętych w projekcie 

dokumentu, 

− prezentacji propozycji metod analizy skutków realizacji ustaleń studium oraz 

częstotliwości jej przeprowadzania, 

   Stan środowiska, istniejące i planowane zagospodarowanie w granicach gminy i jej 

otoczeniu oraz prognozowane oddziaływanie przewidywanych zamierzeń na środowisko 

przedstawiono w prognozie z dokładnością wynikającą ze skali opracowania (1:10 000) i 

skali potencjalnych zagrożeń środowiska – stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod 

oceny oraz wstępnego etapu projektowania inwestycyjnego.   

  W pracach nad prognozą wykorzystano: 

• materiały planistyczne uwzględnione w obecnej edycji studium – miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na terenie gminy Tarnów Opolski, 

• opracowanie ekofizjograficzne dla gminy Tarnów Opolski, 

• opracowania planistyczne i prognostyczne, sporządzone dla województwa opolskiego, 

Aglomeracji Opolskiej i powiatu opolskiego, raporty o oddziaływaniu na środowisko 

sporządzone dla obszaru gminy Tarnów Opolski, 

• publikacje dotyczące geologii, hydrogeologii i hydrografii, gleb, roślinności, atlasy 

przyrodnicze, 

• dane z literatury i Internetu, dotyczące stanu środowiska.  

 

Trudności wynikające z niedostatków techniki i luk we współczesnej wiedzy 

Szczególne uwarunkowania rozwoju gminy Tarnów Opolski wiążą się z udokumentowa-

nymi na jej obszarze złożami kopalin oraz ustanowionymi obszarami górniczymi i terenami 

górniczymi. Odkrywkowe wydobywanie kruszywa naturalnego w basenach zasilanych 

głównie wodami podziemnymi, a następnie rekultywacja terenów pogórniczych - to 

przedsięwzięcia, których oddziaływanie na środowisko jest stosunkowo dobrze rozpoznane i 

opisane. W gminie Tarnów Opolski na skutki wydobywania kruszywa naturalnego nakładają 

się dodatkowo wpływy odwadniania głębokich na kilkadziesiąt metrów odkrywkowych kopalń 

wapieni w sąsiednich gminach Gogolin i Izbicko. W tych okolicznościach margines 

niepewności prognostycznej jest stosunkowo duży. Dotyczy to przede wszystkim 

długookresowego wpływu odwadniania głębokich, wielkoobszarowych wyrobisk 

eksploatacyjnych wapieni („Górażdże II”, „Tarnów Opolski”, „Izbicko II”) na naturalny reżim 

krążenia wód podziemnych i powierzchniowych na Łąkach Groszowickich. Nie jest możliwe 

całkowite uniknięcie niepewności spowodowanych ograniczonym stopniem szczegółowości 

projektu studium i rozpoznania uwarunkowań ekofizjograficznych oraz lukami współczesnej 

wiedzy.  

 

Istniejące zagospodarowanie gminy Tarnów Opolski     

Rozwój osadnictwa w gminie następował pasmowo. Tereny rolno-osadnicze położone są 

w trzech generalnych pasmach: zachodnim - rozciągającym się wzdłuż doliny Odry 

(Przywory, Kąty Opolskie), południowym (Miedziana, Kosorowice, Tarnów Opolski), oraz 

północnym - położonym pomiędzy dwoma kompleksami leśnymi - częścią obszaru 

chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie” na wschodzie, a fragmentem dużego 
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kompleksu leśnego ciągnącego się od Grudzic do Walidróg na zachodzie. Układ osadniczy 

północny tworzą wsie Nakło i Walidrogi, rozlokowane wzdłuż drogi krajowej nr 94 oraz wieś 

Raszowa, wysunięta najdalej na północ. Dzisiejsza struktura przestrzenna gminy jest 

wynikiem działalności człowieka, wykorzystującej dobra naturalne – korzystne warunki dla 

gospodarki rolnej, bazę surowcową dla przemysłu wydobywczego i wapienniczego. Gmina 

ma charakter wielofunkcyjny, z postępującym zanikiem dominacji rolnictwa i nasilaniem się 

funkcji mieszkaniowej we wszystkich wsiach. 

Rolę głównego ośrodka zarządzania i administrowania pełni wieś Tarnów Opolski. Skupiają 

się tu też funkcje przemysłowa i usługowa. Ośrodkami rozwijającej się funkcji przemysłowej 

są Przywory i Kąty Opolskie. 

  W strukturze powierzchniowej dominują tereny użytków rolnych, zajmujące 47,0% obszaru 

gminy, następnie lasy - 42,7 %. Tereny zabudowane, drogi i nieużytki zajmują łącznie ok. 

10,3 % powierzchni gminy. Wśród terenów zabudowanych dominują tereny zabudowy 

zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej. W terenach zbudowanych występują niekiedy 

kolizje funkcji, wynikające przede wszystkim z lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w 

bezpośrednim sąsiedztwie najbardziej ruchliwych dróg – drogi krajowej nr 94 i drogi 

wojewódzkiej nr 423. Gmina stanowi obszar tranzytu dla sieci infrastrukturalnych o 

znaczeniu ponadregionalnym: linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia (110 kV i 220 

kV) oraz wysokociśnieniowych gazociągów. 

   W zakresie urządzeń komunalnych (poza siecią wodociągową z której korzysta 98 % 

mieszkańców gminy) występują niedobory. Tylko 77 % ludności korzysta z sieci 

kanalizacyjnej. Z sieci gazowej korzysta 3 % ogółu mieszkańców.  

 

Planowane zagospodarowanie obszaru gminy. 

Kierunki zagospodarowania przestrzennego, określone w obecnej zmianie studium, są 

kontynuacją ustaleń studiów z 1999 r. i 2015 r. Uwzględniają one jednak zmieniające się 

uwarunkowania rozwoju przestrzennego gminy, zwłaszcza prawne i społeczno-

demograficzne. Podstawowe cechy planowanego zagospodarowania gminy: 

− utrzymanie struktury morfogenetycznej poszczególnych jednostek osadniczych,  

− intensywniejszy rozwój funkcji produkcyjnej pozarolniczej, zwłaszcza niezwiązanej z 

przemysłem wydobywczym,  

− rozwój aktywności gospodarczej, związanej z lokalnym przemysłem w południowym i 

zachodnim pasie osadniczym: Tarnów Opolski, Nakło, Kosorowice, Przywory, Kąty 

Opolskie.  

− budowa obejść drogowych dla drogi krajowej nr 94, poza zwartą zabudową miejscowości 

Walidrogi i Nakło. Inna obwodnica – w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423, biegnącej 

obecnie przez ciasną zabudowę wsi Przywory – została przedstawiona w 2. edycji 

studium w 2 wariantach; zachowano lokalne także obejścia drogi powiatowej nr 1712 O, 

omijające Miedzianą, Kosorowice, Tarnów Opolski i Raszową, wskazane w ustaleniach 

kierunkowych 2. edycji studium, mimo że Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu nie 

powtórzył w tym zakresie wniosku przyjętego w pierwotnej edycji z 1999 r.  

− rozwój zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej wraz z towarzyszącymi usługami, możliwy 

we wszystkich miejscowościach gminy, 

− planowane zalesienia, prawie równoważne z powierzchnią rozwoju zabudowy 

mieszkaniowo-zagrodowej,  
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− skanalizowanie wsi dotychczas pozbawionych sieci kanalizacyjnych – Raszowej i 

Walidróg. 

Analizowany projekt zmiany 2.edycji studium wprowadza zmiany, które można ująć w 

cztery grupy, wyróżnione ze względu na ich powierzchnię oraz możliwy wpływ na 

środowisko: 

−   nowe, znaczące przeznaczenia terenów rolniczych pod funkcje nierolnicze - głównie 

produkcyjno-usługowe PU (73,5 ha), mieszkaniowe M (28,5 ha) i sportowo-

rekreacyjne US (9,5 ha),  

−   znacząco pozytywne zmniejszenie (z 91 ha w 2. edycji do 46 ha po obecnej zmianie) 

powierzchni terenów potencjalnie przeznaczonych pod lokalizację farm 

fotowoltaicznych (wykorzystujących energię słoneczną do produkcji energii 

elektrycznej) o mocy przekraczającej 100 kW – dokonane po rewizji lokalnych 

potrzeb i możliwość realizacji, 

−   korekcyjne zmiany wcześniejszego przeznaczenia nierolniczego (M, US, PU, LU,. 

RPZ), ustalonego w studium z 2015 r. - na inne funkcje nierolnicze,  

− przywrócenie funkcji części terenów eksploatacji odkrywkowej kopalin PG (11 ha), 

ustalonych jeszcze w 1. edycji studium z 1999 r. i zawieszonych warunkowo w 2. 

edycji z powodu zakazu wydobywania kopalin w strefie ochrony pośredniej ujęcia 

wody „Grotowice”; zakaz ten został uchylony nowelizacją rozporządzenia Dyrektora 

RZGW w 2016 r.  

Alternatywą dla przeznaczenia terenów wymienionych w pierwszej i drugiej grupie 

wprowadzonych obecnie zmian studium jest pozostawienie ich funkcji rolniczej, co może 

mieć częściowo miejsce w przypadku niepełnego zrealizowania ambitnych, strategicznych 

zamierzeń w zakresie rozwoju mieszkaniowej i produkcyjnej funkcji gminy Tarnów Opolski.  

Niewielki zakres ilościowy i jakościowy zmian przeznaczenia terenów zaliczonych do dwu 

ostatnich grup pozwala na odstąpienie od poszukiwania dla nich rozwiązań alternatywnych. 

Zaniechanie planowanej dalszej eksploatacji odkrywkowej kopalin (obecnie łącznie 57 ha) 

jako alternatywny wariant przeznaczenia terenów, byłoby z punktu widzenia ochrony 

środowiska i walorów krajobrazowych pożądane. W prognozie wskazano jednak, że 

eksploatację złóż należy rozpatrywać jako zdeterminowaną w szerszym aspekcie 

(gospodarczym, ekonomicznym, prawnym – udzielone już koncesje, istniejące kopalnie i 

zakłady przeróbki kopalin), co wykracza poza zakres prognozy. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy określa 

politykę przestrzenną gminy, uwzględniając zasady określone w koncepcji przestrzennego 

zagospodarowania kraju, ustalenia strategii i planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa oraz strategii rozwoju gminy. W związku z tym w prognozie przedstawiono 

powiązania studium gminy Tarnów Opolski z aktami z zakresu planowania społecznego, 

gospodarczego i przestrzennego, stanowionymi przez centralne organy państwa, organy 

samorządu wojewódzkiego i lokalnego. Podobną analizę zaprezentowano w odniesieniu do 

aktów z zakresu ochrony środowiska. Analiza ustaleń projektu zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski wykazała zgodność z 

powyższymi aktami, gdyż: 

− studium przeznacza tereny o najlepszych, naturalnych predyspozycjach i walorach 

rozwojowych dla preferowanych kierunków użytkowania terenów – rolnictwa, leśnictwa, 

gospodarki surowcami i przemysłu, 
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− przyjęte rozwiązania kierunkowe minimalizują i zapobiegają, na ile to możliwe w 

istniejących uwarunkowaniach, potencjalnym konfliktom przestrzennym terenów 

przyrodniczych z innymi sposobami zagospodarowania,  

− wyłączono wrażliwe struktury przyrodnicze z kolizyjnych form zagospodarowania, 

− w zakresie ochrony zasobów wodnych i złóż surowców mineralnych wypełniono przepisy 

ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, w odniesieniu do udokumentowanych złóż 

kopalin, terenów i obszarów górniczych, stref ochronnych ujęć wody,  

− w zakresie ochrony gruntów rolnych m.in. ograniczono do minimum przeznaczanie 

najlepszych gruntów rolnych klas I – IV na cele nierolnicze. 

 

Streszczenie części II – opis środowiska przyrodniczego w gminie 

W tej części prognozy dokonano opisu położenia gminy w regionie, ukształtowania jej 

powierzchni, wód powierzchniowych i podziemnych, gleb, budowy geologicznej, klimatu 

lokalnego, świata roślin i zwierząt. Dokonano jednocześnie diagnozy stanu środowiska w 

gminie, na którą składa się opis stanu i funkcjonowania poszczególnych elementów 

środowiska. W tej części prognozy oparto się przede wszystkim na aktualnych danych 

środowiskowych, publikowanych przez Wojewódzką Inspekcję Środowiska w Opolu, a tam 

gdzie to było możliwe, dokonano porównania aktualnych wskaźników jakości środowiska 

(głównie z lat 2016 – 2017) z archiwalnymi.  

• Ocenę stanu wód powierzchniowych wykonuje się w odniesieniu do jednolitych części 

wód (w skrócie JCW), które są podstawową jednostką gospodarki wodnej. Ocena stanu 

jednolitych wód powierzchniowych w województwie opolskim w 2017 r. została 

przeprowadzona według bardziej rygorystycznych norm niż w latach poprzednich, co 

wynika ze zmiany przepisów prawa. Dlatego nie ma możliwości odniesienia obecnych 

wyników do lat ubiegłych w celu oceny tendencji w stanie zanieczyszczenia wód.  

Badania wykonano dla trzech spośród pięciu JCW, występujących na obszarze gminy 

Tarnów Opolski. Wynik oceny – zły stan wód. 

• Podobnie oceny stanu wód podziemnych dokonuje się w odniesieniu do jednolitych 

części wód podziemnych (JCWp), wyodrębnionych na podstawie kryterium 

hydrodynamicznego, uwzględniającego system krążenia wód przypowierzchniowego 

poziomu wodonośnego. Gmina Tarnów Opolski obejmuje fragmenty dwóch JCWPd o 

numerach 127 i 110. Na terenie gminy Tarnów Opolski znajduje się jeden punkt 

pomiarowy monitoringu stanu chemicznego o numerze Monbada 2664 dla JCWPd 127. 

Klasa końcowa dla wartości średnich – IV. 

• Chemizm gleb w gminie Tarnów Opolski nie jest przedmiotem monitoringu 

prowadzonego przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. 

Ostatnie publikowane dane pochodzą z 2006 r. i były przedstawione w Prognozie 

oddziaływania na środowisko ustaleń 2. edycji studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski. Wyniki te zostały 

zaprezentowane również w niniejszej prognozie, choć z uwagi na upływ czasu nie są w 

pełni miarodajne dla oceny obecnego stanu zanieczyszczenia gleb w gminie. 

• Na terenie gminy Tarnów Opolski nie został zlokalizowany żaden posterunek pomiarowy 

zanieczyszczenia powietrza, stanowiący część monitoringu środowiskowego 

prowadzonego przez Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska w Opolu. Oceny 

jakości powietrza w Gminie Tarnów Opolski dokonuje się wraz z oceną całej strefy 
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opolskiej, do której zaliczono wszystkie powiaty województwa opolskiego za wyjątkiem 

samego miasta Opola.  

    Strefa opolska została w 2017 r. zaliczona do klasy C z uwagi na przekroczenie 

dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń ozonu (O3), pyłów PM10 

(mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nie większej niż 10 μm, w 

skład której mogą wchodzić takie substancje toksyczne jak  benzopireny, dioksyny), 

benzoalfapirenu (B(a)P – związek silnie rakotwórczy) oraz pyłów PM2,5 (pył zawieszony 

o średnicy nie większej niż 2,5 μm, który jest najbardziej szkodliwy dla zdrowia człowieka 

spośród innych zanieczyszczeń atmosferycznych). W stosunku do roku 2016 r. uległa 

zmianie klasa strefy m. Opola z uwagi na poziom pyłu PM2,5 – z klasy A do klasy C 

• Jakość klimatu akustycznego określa się na podstawie norm hałasu, ustalonych w 

przepisach prawa, których dopuszczalny poziom został zróżnicowany z uwagi na funkcję 

terenu.  Najbardziej rygorystyczne normy hałasu ustalono w przepisach dla terenów 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów związanych z pobytem dzieci, terenów 

szpitali.  Na przestrzeni ostatnich lat przedmiotem monitoringu służb WIOŚ w Opolu była 

tylko droga krajowa nr 94. Stan akustyczny środowiska w sąsiedztwie drogi krajowej nr 

94 jest przedmiotem „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza 

aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg o natężeniu powyżej 3 000 000 pojazdów 

rocznie i linii kolejowych o natężeniu większym niż 30 000 przejazdów rocznie, dla 

województwa opolskiego na lata 2014 – 2019”. Jednym z elementów tego programu są 

mapy akustyczne, sporządzane przez zarządcę terenu, na którym eksploatowane są 

obiekty będące źródłem ponadnormatywnego hałasu. Analiza materiałów zawartych w 

Programie…. i mapach akustycznych wskazuje na zły stan środowiska akustycznego w 

Walidrogach (zakres przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu po prawej stronie 

drogi, szerokość pasa przekroczeń około 50 m, długość przekroczeń około 800 m) i w 

Nakle (zakres przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu po obu stronach drogi w 

zakresie 10-15 dB, szerokość pasa przekroczeń około 60 m, długość przekroczeń ok. 

1200 m). 

    Źródłem hałasu kolejowego jest linia kolejowa nr 136, dla której określono program 

ochrony przed hałasem taki, jak dla drogi krajowej nr 94. W granicach gminy Tarnów 

Opolski przedmiotem programu jest odcinek tej linii w Przyworach, gdzie przekroczenia 

występują w północnej i południowej części miejscowości, na krótkich odcinkach o 

łącznej długości 370 m po obu stronach linii kolejowej. Szerokość pasa przekroczeń 

wynosi do 25 m. 

   Oddziaływanie akustyczne Zakładów Wapienniczych Lhoist S.A. w Tarnowie Opolskim 

było badane w maju 2014 r. Zmierzony poziom hałasu w żadnym z punktów 

pomiarowych nie przekraczał poziomów dopuszczalnych. 

Przyroda  ożywiona obszaru gminy została scharakteryzowana poprzez opis:  

• Potencjalnej roślinności naturalnej, czyli możliwej do osiągnięcia gdyby naturalne 

tendencje rozwojowe roślinności mogły się w pełni zrealizować w wyniku ustania 

działalności człowieka. W gminie Tarnów Opolski występują warunki kształtowania się  

następujących zbiorowisk roślinności: łęgi jesionowo-wiązowe, niżowe łęgi olszowe i 

jesionowo-olszowe, grądy środkowoeuropejskie, środkowoeuropejski acidofilny las 

dębowy, suboceaniczny bór sosnowy, kontynentalny bor mieszany. 

• Rzeczywistej roślinności, kształtowanej przez warunki siedliskowe (typ gleb, warunki 

wodne) i działalność człowieka (koszenie łąk, uprawa roli, gospodarka leśna i zabudowa). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Aerozole_atmosferyczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aerozole_atmosferyczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mikrometr
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mikrometr
https://pl.wikipedia.org/wiki/Benzopireny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Benzopireny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dioksyny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dioksyny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mikrometr
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mikrometr
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zanieczyszczenie_powietrza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zanieczyszczenie_powietrza
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Na terenie gminy znajdują się zbiorowiska roślinne naturalne (m.in. leśne, wodne, 

szuwarowe),  półnaturalne i antropogenicznym (m.in. łąkowe, polne, ruderalne).  

• Gatunków roślin objętych ochroną całkowitą (9 gatunków), częściową (16 gatunków) i 

rzadkich. 

• Gatunków zwierząt pospolitych, rzadkich i chronionych (25 gatunków). 

•  Lokalnych i ponadlokalnych powiązań i zależności przyrodniczych, struktur o 

zwiększonym potencjale biologicznym, stanowiących o powiązaniach z terenami 

zewnętrznymi, regionalnymi i lokalnymi: 

Obszary i zasoby przyrodnicze objęte i proponowane do objęcia ochroną prawną na 

obszarze gminy: 

• Obszar chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”, obejmujący północno- 

wschodni fragment gminy (270 ha na północ od drogi Raszowa - Utrata). 

• Siedliska przyrodnicze chronione prawnie, m.in. na podstawie dyrektyw unijnych (tzw. 

Ptasiej i Siedliskowej). 

• Zasoby wód podziemnych, występujących w czterech piętrach wodonośnych: 

czwartorzędowym, górnokredowym, środkowotriasowym, dolnotriasowym. W gminie 

Tarnów Opolski podstawowe znaczenie dla zaopatrzenia ludności w wodę mają wody 

środkowotriasowego zbiornika wód podziemnych GZWP nr 333 „Opole – Zawadzkie”. 

Wszystkie sołectwa w gminie są zaopatrywane w wodę z ujęć tego poziomu (ujęcia w 

Tarnowie Opolskim i Raszowej), a także miasto Opole (zbiorowe ujęcie wody „Grotowice-

Utrata”, którego niektóre studnie zlokalizowane są w gminie Tarnów Opolski). 

• Lasy. 

Z wymienionych w tej części prognozy komponentów środowiska do najbardziej zmienionych 

należą:  

• wody podziemne i powierzchniowe (brak pełnej kanalizacji, chemizacja rolnictwa, 

drenowanie wód gruntowych poprzez intensywną eksploatację okolicznych złóż wapieni i 

ujęć wody podziemnej), 

• krajobraz i powierzchnia ziemi - w wyniku odkrywkowej eksploatacji miejscowych złóż 

kruszywa naturalnego oraz rozprzestrzeniania zabudowy, 

• flora i fauna, wykazujące znaczne zubożenie za sprawą: rolniczego użytkowania 

niezgodnego z naturalną roślinnością potencjalną, rozwoju terenów zurbanizowanych 

oraz niekorzystnych zmian stosunków wodnych, 

• jakość powietrza (alarmujący wzrost poziomu pyłu PM 2,5) oraz klimat akustyczny w 

Walidrogach i Nakle z uwagi na drogę krajową nr 94, także w Przyworach przez 

ponadnormatywną emisję hałasu od strony linii kolejowej nr 136. 

W prognozie przedstawiono także wymagające ochrony elementy środowiska 

kulturowego: zabytki nieruchome i archeologiczne oraz walory krajobrazowe gminy.  

 

Streszczenie części III - opis wpływu ustaleń projektu zmiany studium na środowisko i 

warunki życia ludzi 

 

Prognoza oddziaływań na powierzchnię ziemi, gleby i krajobraz  

Na wstępie tej części prognozy wskazano grupy zmian w przeznaczeniu terenów, mające 

znaczenie dla skali oddziaływania na powierzchnię ziemi, gleby i krajobraz: 

− Znaczące powierzchniowo i środowiskowo przeznaczenia terenów rolniczych pod funkcje 

nierolnicze - głównie produkcyjno-usługowe PU, mieszkaniowe M i sportowo-rekreacyjne 
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US. W tej grupie największe oddziaływanie na powierzchnię ziemi, gleby i krajobraz 

będzie związane z nowymi terenami przemysłowymi, mniejsze – mieszkaniowymi 

(zabudowa jednorodzinna i zagrodowa z nieuciążliwymi usługami). 

− Zmniejszenie o 50 % powierzchni planowanych potencjalnych farm fotowoltaicznych - 

korzystne dla gleby i krajobrazu. 

− Pojedyncze, rozproszone zmiany wcześniejszego przeznaczenia nierolniczego (M, US, 

PU, LU, RPZ), ustalonego w studium z 2015 r. - na inne funkcje nierolnicze, zwykle 

nawiązują sąsiedztwem do istniejącej zabudowy. Zmiany te dotyczącą nie więcej niż kilku 

procent powierzchni ustalonych w studium z 2015 r. terenów zabudowanych, a ze 

względu na ich rozproszenie, niewielki obszar i charakter – są mało istotne z punktu 

widzenia wpływu na powierzchnię ziemi, gleby i krajobraz. 

− Utrzymane bez istotnych zmian przeznaczenie terenów pod dalszą planowaną 

eksploatację odkrywkową kopalin łącznie około ok. 57 ha gruntów rolnych (w tym ok. 0,5 

ha dodatkowo wskazanych w obecnej zmianie) - nie wywoła w dłuższej perspektywie 

znacząco negatywnych skutków dla lokalnego rolnictwa i walorów krajobrazowych, 

ponieważ:  

- obszary planowanego zainwestowania górniczego stanowią przede wszystkim grunty 

rolne klas V i VI, często odłogowane lub użytkowane ekstensywnie, 

- po zakończeniu eksploatacji odkrywkowej nastąpi kompensacja przyrodnicza w 

formie obowiązkowej rekultywacji terenów pogórniczych w kierunkach wodnym i 

leśnym; w przypadku skutecznego wymuszenia na przedsiębiorcy górniczym 

rzeczywistego zrekultywowania - wyrobiska te z reguły stanowią obiekty 

wzbogacające znacząco krajobraz i bioróżnorodność.  

   W ostatecznej wersji zmienianego obecnie studium przewidziano generalną kompensacją 

krajobrazową i przyrodniczą za ubytek czynnych biologicznie terenów rolniczych - planowane 

zalesienia i tereny zieleni urządzonej (ZLp i ZP) – łącznie w gminie 191 ha. 

  

Prognoza oddziaływań na wody podziemne i powierzchniowe  

Intensywność niekorzystnych zmian w jakości wód powierzchniowych jest trudna do 

określenia, gdyż nie jest znana ich skala, z powodu braku wieloletnich, porównywalnych 

badań monitoringowych wód powierzchniowych, które pozwalałyby prześledzić tendencje 

zmian jakości środowiska wodnego. Wpływ na jakość wód ma szereg czynników, jak np. 

intensywność nawożenia chemicznego czy faktyczny sposób usuwania ścieków z posesji 

mieszkalnych przy braku kanalizacji. W przyszłości, w miarę realizacji programu rozwoju 

kanalizacji sanitarnej, a także modernizacji i rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w 

Kosorowicach, prognozuje się pozytywną tendencję w zakresie jakości wód.  

Zwiększy się jednak zagrożenie rzeki Strugi (Lutni) zrzutami z oczyszczalni w 

Kosorowicach, gdy przejmie ona ścieki z prawie całej gminy Tarnów Opolski oraz z 

sąsiedniej gminy Izbicko. Wpłynie to pośrednio również na chronione siedliska przyrodnicze 

w starorzeczach Odry, przez które przepływa Struga. To zagrożenie wzrośnie wielokrotnie 

po zakończeniu eksploatacji i odwadniania kopalni wapieni „Tarnów Opolski”, a tym samym 

zasilania Strugi stosunkowo czystymi wodami kopalnianymi. 

   W prognozie opisano skutki intensywnego odwadniania odkrywkowej kopalni wapieni 

„Górażdże”, które kwalifikują się jako szkody górnicze i powinny spowodować rewizję 

dotychczasowych granic terenu górniczego „Górażdże II” (t.j. zasięgu oddziaływania kopalni  

„Górażdże”). Jej intensywne odwadnianie, podobnie jak odwadnianie kopalni „Tarnów 
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Opolski” i eksploatacja studni ujęcia wody „Grotowice-Utrata”, spowodowały powstanie 

rozległych lejów depresji obu kopalń, które w niedługim czasie mogą połączyć się w rejonie 

Kosorowic (gdzie przewiduje się nowe tereny odkrywkowej eksploatacji kruszywa). Lustro 

podziemnych wód czwartorzędowych i triasowych uległo w zasięgu lejów obniżeniu o 2 – 6 

m, co szczególnie negatywnie wpływa na stosunki wodne w rejonie Łąk Groszowickich,  

Skutki odwadniania Kopalni Wapienia „Górażdże” w postaci rozległego i głębokiego leja 

depresji, sięgającego na obszar południowej części Łąk Groszowickich, są główną przyczyną 

problemów z rekultywacją wyrobisk po eksploatacji kruszywa naturalnego ze złóż i obszarów 

górniczych. Wyrobiska te nie nadają się do rekultywacji wodnej (za mało wody) ani leśnej 

(brak minimalnej warstwy niezawodnionej) i zamieniają się w mokradła, zdominowane przez 

zbiorowiska szuwarowe, niekiedy zasypywane niekontrolowanymi odpadami. Osobnym 

problemem jest postępujące stepowienie Łąk Groszowickich, wywołane opisaną 

działalnością górniczą i zintensyfikowanymi globalnymi zmianami klimatycznymi.  

W zakresie zagrożenia powodziowego stwierdzono w prognozie, iż ustalenia studium nie 

wpłyną na wzrost tego zagrożenia z uwagi na zakres zmian w granicach obszarów 

szczególnego zagrożenia powodzią, który jest incydentalny i nie narusza zakazów 

ustawowych. 

 

Prognoza oddziaływań na różnorodność biologiczną, zwierzęta i rośliny 

- zmniejszenie udziału łąk kosztem gruntów ornych w dolinie Odry oraz w zachodniej 

części Groszowickich Łąk, 

- zagrożeniem dla walorów przyrodniczych doliny Odry na wysokości wsi Przywory jest 

planowana, budowa obejścia drogowego wsi Przywory, m.in. przez cenne florystycznie i 

faunistycznie starorzecza Odry, oraz uzależnione od realizacji tej obwodnicy 

przeznaczenie ok. 11 ha gruntów rolnych pod działalność gospodarczą PU-3, nie jest to 

jednak rozwiązanie przesądzone (istnieje wariant alternatywny po wschodniej stronie 

wsi), 

- zagrożeniem dla wilgotnych siedlisk łąkowych Groszowickich Łąk jest odkrywkowa 

eksploatacja złoża wapieni „Górażdże” i związany z nią rozległy, stale powiększany i 

pogłębiany lej depresji. 

W prognozie wskazano działania kompensujące wymienione wyżej negatywne tendencje 

środowiskowe: 

- po przeprowadzeniu rekultywacji wodnej lub leśnej tereny pogórnicze staną się ostoją 

bioróżnorodności, chociaż o innym charakterze niż pierwotne wilgotne Groszowickie Łaki,  

- planowane w studium zalesienie kilkunastu hektarów w płytkich wyrobiskach po 

eksploatacji kruszyw naturalnych i ich bezpośrednim otoczeniu - w południowej części 

Groszowickich Łąk, najbardziej i najwcześniej narażonej na osuszenie. 

 

Prognoza wpływu na zdrowie i warunki życia ludzi             

− Jakość powietrza. W zmianie studium zaplanowano cztery nowe tereny o przeznaczeniu 

produkcyjno-usługowym, gdzie mogą być realizowane przedsięwzięcia mogące znacząco 

oddziaływać na środowisko. Stanowić mogą one źródło zanieczyszczeń powietrza i 

emisji hałasu. Ich oddziaływanie na środowisko minimalizować będzie lokalizacja i stały 

postęp technologiczny, ograniczający szkodliwość wszelkich zakładów przemysłowych. 

Ustalenia obecnej zmiany studium nie wpłyną na wzrost emisji związanych z 

komunikacją drogową i kolejową, a także na odczuwalny wzrost emisji z palenisk 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA SRODOWISKO USTALEŃ 1. ZMIANY 2. EDYCJI 
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GM. TARNÓW OPOLSKI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

13 
 

domowych (planowane zaopatrzenie w gaz wszystkich wsi, stosunkowo niewielka 

powierzchnia nowych terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej).  

− Klimat akustyczny kształtują i nadal kształtować będą: droga krajowa nr 94 na odcinkach 

biegnących przez Walidrogi (2 km) i Nakło (2 km) oraz linia kolejowa nr 136 Opole – 

Kędzierzyn, biegnąca w bliskim sąsiedztwie obszaru zabudowy mieszkaniowej wsi 

Przywory. 

− Studium określa tylko niektóre tereny i obiekty będące źródłem promieniowania 

niejonizującego. Są to obiekty istniejące: linie 110 kV, linia 220 kV, stacja 

transformatorowa o napięciu roboczym 110 kV – GPZ „Tarnów Opolski”. Studium w 2. 

edycji przewiduje przebudowę istniejącej linii 220 kV, biegnącej przez Kąty Opolskie, na 

napięcie 400 kV z czym wiąże się potencjalne powiększenie zasięgu szkodliwego 

promieniowania elektromagnetycznego. Wskazane obecnie, zmniejszone powierzchnio-

wo i liczebnie potencjalne lokalizacje farm słonecznych (fotowoltaicznych) nie emitują 

promieniowania elektromagnetycznego o natężeniu szkodliwym dla ludzi, ponadto nie 

będą sytuowane w bliskim sąsiedztwie terenów zabudowanych.  Inne, nie wskazane w 

studium obiekty, a lokowane na terenie gminy, to instalacje radiokomunikacyjne, 

radionawigacyjne i radiolokacyjne. Opis ich ewentualnego oddziaływania na środowisko 

jest bezprzedmiotowy w świetle obowiązujących przepisów, które wyłączyły spod 

władztwa planistycznego gminy zasady ich lokalizacji.  

− Żaden zakład z terenu gminy Tarnów Opolski nie został zakwalifikowany do kategorii 

zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w 

rozumieniu przepisów z zakresu ochrony środowiska. Obiektem stwarzającym 

zagrożenie poważną awarią jest tylko skład górniczych materiałów wybuchowych w 

Kosorowicach, stosowanych w kopalni odkrywkowej wapieni „Tarnów Opolski”, należący 

do Zakładów Wapienniczych Lhoist S.A., wokół którego wyznaczono strefy zagrożenia o 

promieniach 300 m, 500 m i 750 m. 

− Na terenie gminy występują tereny i obiekty, dla których utworzono strefy ochronne 

(ujęcia wody) albo mogą wymagać ustanowienia przez właściwy organ obszarów 

ograniczonego użytkowania: odcinki linii napowietrznych wysokiego napięcia 

przebiegające przez tereny zurbanizowane (2x110 kV, 220 kV i planowana 400 kV), 

droga krajowa nr 94. 

 

  Na obszarze gminy Tarnów Opolski zdiagnozowano następujące problemy ochrony 

środowiska najbardziej istotne z punktu widzenia realizacji studium: 

• Kolizja prawna przepisów dot. strefy ochronnej ujęć wody podziemnej „Grotowice - 

Utrata” z koncesjami na wydobywanie kruszyw naturalnych oraz istniejącym 

zagospodarowaniem terenów w tych strefach – usunięta przed obecną zmianą 

studium – poprzez zmianę przepisów. 

• Przebieg istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia przez obszar zabudowany wsi 

Kąty Opolskie, kolizyjny z istniejącą i planowaną zabudową wsi, już i tak ograniczoną 

przez krzyżujące się linie wysokiego napięcia 220 kV i 110 kV.  

• Kolizja górniczego składu materiałów wybuchowych i jego stref zagrożenia z 

istniejącym zagospodarowaniem i planowaną zabudową wsi Kosorowice.  

• Niedostosowanie granic terenu górniczego (obszaru oddziaływania) odkrywkowej 

Kopalni Wapieni „Górażdże” do rzeczywistego zasięgu leja depresji wód 

podziemnych i powierzchniowych, wywołanego odwadnianiem tej kopalni oraz 
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związanej z tym problemem rekultywacji i docelowym przeznaczeniem terenów 

poeksploatacyjnych. 

• Zdegradowany klimat akustyczny przy drodze krajowej nr 94. 

• Ustalenie zakazu realizacji przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy 

Stobrawsko-Turawskie” uniemożliwi rozwój aktywności gospodarczej na terenach 

objętych tym zakazem. W granicach O.Ch. K. znajduje się część wsi Raszowa.  

Ponadto w prognozie: 

− stwierdzono, że ustalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski nie obejmują żadnych 

obiektów objętych ochroną prawną lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków, 

− stwierdzono, że ustalenia zmiany studium nie odnoszą się do zabudowy 

zlokalizowanej na obszarze chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie”, 

− stwierdzono, że obszar gminy Tarnów Opolski leży w odległości ponad 50 km od 

granicy z Republiką Czeską, co wyklucza możliwość oddziaływań transgranicznych, 

nawet pośrednich. 
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1.0. NFORMACJE O ZAWARTOŚCI, CELACH I METODACH ZASTOSOWANYCH         

PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY  

 

1.1. Uwagi wstępne, podstawy formalno-prawne sporządzenia prognozy  

   Prognoza odnosi się do ustaleń projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski”. Jest to pierwsza zmiana 2. 

edycji studium, przyjętej przez Radę Gminy Tarnów Opolski w 2015 r., która z kolei była 

pierwszym całościowym opracowaniem zrealizowanym na podstawie ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1073 ze zm.).  

   Podjęcie prac nad zmianą 2. edycji studium z 2015 r. było konsekwencją wniesionych 

przez osoby fizyczne i prawne wniosków o zmiany dotychczasowego przeznaczenia 

terenów, głównie na cele mieszkaniowe i produkcyjno-usługowe. Analiza tych wniosków 

wykazała zasadność przystąpienia do prac planistycznych, co nastąpiło na podstawie 

uchwały Nr XXXIII/253/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Tarnów Opolski. Ustalenia zmiany studium realizują tez nowa wizję 

polityki przestrzennej gminy – rozwój w sferze usługowo-produkcyjnej. Niniejszą prognoza 

ma formę tekstu jednolitego, zawiera uzupełnienia i zmiany treści prognozy sporządzonej w 

2015 r. do 2. edycji studium – odpowiednie do zakresu obecnej zmiany studium, aktualnych 

danych o stanie środowiska i innych uwarunkowań.   

 

    Obowiązek i tryb przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wynika 

z art. 46 i art. 51 ust. 1 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. W myśl art. 53 wymienionej ustawy organ opracowujący 

projekt studium kierunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dokonał 

uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie 

oddziaływania na środowisko z właściwymi organami: 

• w odniesieniu do 2. edycji studium z 2015 r. 

− z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu – uzgodnienie zakresu 

prognozy w piśmie z dnia 17.12.2013 r., znak WOOŚ.411.09.2013                    

− Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Opolu – uzgodnienie zakresu 

prognozy nastąpiło pismem z dnia 05.12.2013 r., znak NZ/EK-4321-4-17/13. 

• w odniesieniu do obecnej zmiany 2. edycji studium 

− z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu – uzgodnienie zakresu 

prognozy w piśmie z dnia 2.07.2018 r., znak WOOŚ.411.1.48.2018.MO                    

− Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Opolu – uzgodnienie zakresu 

prognozy nastąpiło pismem z dnia 6.06.2018 r., znak NZ.4311.4.5.2018.EK 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu w obecnym uzgodnieniu, w zasadzie 

zbieżnym z uzgodnieniem wcześniejszym orzekł, że zakres prognozy oddziaływania na 

środowisko projektu zmiany studium winien odpowiadać wymogom określonym w art. 51 ust. 
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2 oraz art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie ..., ze szczególnym uwzględnieniem następujących wskazań: 

1) Przy wypełnianiu zapisów art. 51 ust. 2 pkt 2 lit. a) i b) należy uwzględnić analizę i ocenę 

stanu jakości środowiska, przede wszystkim: różnorodność biologiczną, zwierzęta, 

rośliny, wodę, ukształtowanie powierzchni ziemi, krajobraz, zasoby naturalne, formy 

ochrony przyrody, cenne siedliska przyrodnicze, oraz korytarze ekologiczne. 

2) Należy scharakteryzować i ocenić istniejący sposób zagospodarowania obszaru objętego 

postanowieniami projektowanego dokumentu oraz przedstawić te informacje na 

załączniku graficznym. 

3) Zgodnie z zapisami „Waloryzacji krajobrazu naturalnego woj. opolskiego wraz z 

programem czynnej i biernej ochrony” – należy uwzględnić wytyczne tej waloryzacji w 

odniesieniu do fragmentu gminy o wysokich walorach fizjonomicznych krajobrazu. 

4) W przypadku planowania rozwoju energetyki wiatrowej należy dokonać oceny stopnia 

zgodności: z odpowiednimi zapisami planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa opolskiego oraz z zapisami ustawy z dnia 20.05.2016 r. o inwestycjach w 

zakresie elektrowni wiatrowych. 

5) Przy opisie stanu środowiska oraz ocenie przewidywanych oddziaływań należy 

szczególnie uwzględnić formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy o 

ochronie przyrody, w tym m.in.: Obszar Chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko– 

Turawskie”, chronione gatunki roślin i zwierząt będące pod ochroną częściową i ścisłą, 

formy projektowane (Dolina Strugi Lutnia), siedliska cenne przyrodniczo – wraz z 

przedstawieniem również na załączniku mapowym. 

6) Należy dokonać oceny stopnia zgodności postanowień projektu dokumentu z aktami 

prawnymi dotyczącymi form ochrony przyrody, w szczególności w odniesieniu do 

obowiązujących zakazów. 

7) W prognozie należy uwzględnić zagadnienia dotyczące łagodzenia zmian klimatu i 

adaptacji do jego zmian, biorąc pod uwagę m.in. takie elementy jak: bezpośrednie i 

pośrednie emisje gazów cieplarnianych oraz działania skutkujące ich pochłanianiem i 

zmniejszaniem, klęski żywiołowe. 

 

     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu w obu wymienionych wyżej 

uzgodnieniach stwierdził generalnie że stopień szczegółowości informacji zawartych w 

prognozie oddziaływania na środowisko powinien odpowiadać wymaganiom określonym w 

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 – z uwzględnieniem występujących zagadnień i lokalnych uwarunkowań. 

  

1.2. Zakres prognozy i informacje o metodach zastosowanych przy jej sporządzaniu  

   Prognoza oddziaływania na środowisko była opracowywana równolegle z projektem 

studium w celu analizy zakresu i stopnia oddziaływania na środowisko projektowanego 

przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu. Równie istotnym celem prognozy jest 

ocena czy ustalenia studium zapewniają dostateczną ochronę środowiska kulturowego oraz 

warunków życia mieszkańców, czyli uwzględniają zasadę zrównoważonego rozwoju. 

    Zakres i treść prognozy odpowiada wymaganiom art. 51 i art. 52 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 z 
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uwzględnieniem wskazań obu organów uzgadniających zakres niniejszej prognozy. W 

szczególności: 

− zawarto w prognozie informacje o celach i rozwiązaniach zastosowanych w projekcie 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,  

− przeanalizowano i oceniono istniejący stan zagospodarowania i stan środowiska w 

gminie oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji omawianego 

dokumentu, 

− przeanalizowano i oceniono istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu 

widzenia projektowanego przeznaczenia i zagospodarowania obszaru gminy Tarnów 

Opolski, 

− przeanalizowano cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu 

międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym istotne z punktu widzenia 

planowanego zagospodarowania gminy oraz sposób uwzględnienia tych celów,  

− przeanalizowano możliwe oddziaływania realizacji ustaleń studium na elementy i 

przedmioty ochrony przyrody, w tym w najbliższych obszarach Natura 2000 oraz na 

integralność tych obszarów, 

− przedstawiono rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie i 

kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być 

rezultatem realizacji projektowanego studium, 

− przedstawiono i oceniono możliwości zastosowania rozwiązań alternatywnych do 

przyjętych w projekcie dokumentu, 

− przedstawiono propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków 

realizacji ustaleń studium oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 

− sporządzono streszczenie w języku niespecjalistycznym. 

    

   Stan środowiska, istniejące i planowane zagospodarowanie w granicach gminy i jej 

otoczeniu oraz prognozowane oddziaływanie przewidywanych zamierzeń na środowisko 

przedstawiono w prognozie z dokładnością wynikającą ze skali opracowania (1:10 000) i 

skali potencjalnych zagrożeń środowiska – stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod 

oceny oraz wstępnego etapu projektowania inwestycyjnego.   

  W pracach nad prognozą oddziaływania ustaleń studium na środowisko analizowano i 

wykorzystano: 

• dotychczasowe materiały planistyczne, wraz z prognozami ich oddziaływania na 

środowisko, uwzględnione w obecnej edycji studium:  

− Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Opolski, przyjęty 

Uchwałą nr III/16/02 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 grudnia 2002 r., 

− Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Opolski, przyjęty 

uchwałą nr X/66/03 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 września 2003 r. 

− Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Opolski, 

przyjęta uchwałą nr XXXVII/262/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 21 grudnia 

2009 r., 

− Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Nakło, Raszowa, Walidrogi, 

przyjęty Uchwałą nr XIII/88/07 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 29 listopada 2007 

r.,  

− Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kąty Opolskie, przyjęty 

uchwałą nr XII/75/03 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 listopada 2003 r.  

http://static.bip.tarnowopolski.pl/download/attachment/2458/uchwala-nr-xii_75_03-rady-gminy-tarnow-opolski-z-dnia-27-listopada-2003r-w-sprawie-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-wsi-katy-opolskie.pdf
http://static.bip.tarnowopolski.pl/download/attachment/2458/uchwala-nr-xii_75_03-rady-gminy-tarnow-opolski-z-dnia-27-listopada-2003r-w-sprawie-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-wsi-katy-opolskie.pdf
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− Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kąty Opolskie, 

przyjęta uchwałą nr XXII/170/08 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 13 października 

2008 r., 

− Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kąty Opolskie, przyjęty 

uchwała nr XXXI/225/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 marca 2017 r. 

− Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kosorowice, przyjęty uchwałą 

nr VI/33/03 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 marca 2003 r., 

− Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Miedziana, przyjęty uchwałą 

nr VII/41/2003 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 kwietnia 2003 r., 

− Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Miedziana-2, przyjęty uchwała 

nr XXXI/226/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 marca 2017 r., 

− Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory, przyjęty uchwałą nr 

VI/32/03 rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 marca 2003 r., 

− Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory, 

przyjęta uchwałą nr XIII/89/07 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 29 listopada 2007 

r. 

− Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory, 

przyjęta uchwałą nr XXX/215/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 22 czerwca 2009 

r.,  

− Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory-2, przyjęty uchwałą 

nr XXXIV/262/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 czerwca 2017 r. 

− Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa 

naturalnego w Przyworach, przyjęty uchwałą nr VI/22/2001 Rady Gminy Tarnów 

Opolski z dnia 21 marca 2011 r., 

− Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego trasy gazociągu oraz stacji 

gazowej dla potrzeb OPOLWAPU S.A. w Tarnowie Opolskim, przyjęty uchwałą nr 

VI/32/03 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 marca 2003 r., 

− Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Tarnów 

Opolski”, przyjęty uchwałą nr XXXVI/242/02 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 5 

czerwca 2002 r., 

− Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „IZBICKO II”, 

przyjęty uchwałą nr IX/58/03 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 sierpnia 2003 r., 

− Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „GÓRAŻDŻE 

II”, przyjęty uchwałą nr IV/23/07 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 stycznia 2007 

r., 

− Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Tarnów 

Opolski – Wschód” w granicach gminy Tarnów Opolski, przyjęty uchwałą nr 

XXIV/174/2016 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 października 2016 r. 

− 2. edycja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Tarnów Opolski, przyjęta uchwałą nr XII/83/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski 

z dnia 2 listopada 2015 r.  

• prace studialne i inwentaryzacyjne, przeprowadzone przez zespół autorski studium oraz 

wyniki oględzin terenowych,  

• Opracowanie ekofizjograficzne dla gminy Tarnów Opolski, sporządzone w 2013 r. na 

potrzeby studium i planów miejscowych.  
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• opracowania planistyczne i prognostyczne, sporządzone dla województwa opolskiego, 

Aglomeracji Opolskiej i powiatu opolskiego, raporty o oddziaływaniu na środowisko 

sporządzone dla obszaru gminy Tarnów Opolski, 

• publikacje kartograficzne dotyczące geologii, hydrogeologii i hydrografii, gleb, roślinności, 

atlasy przyrodnicze, 

• dokumentacje geologiczne złóż kruszywa naturalnego i wapieni, występujących w gminie 

Tarnów Opolski i w jej sąsiedztwie, 

• dane z literatury i Internetu, dotyczące stanu środowiska, w tym dotyczące 

ustanowionych i projektowanych obszarów NATURA 2000 oraz innych obszarów 

chronionych, stanu zanieczyszczenia powietrza, klimatu akustycznego, wód, gleb.  

 

  Syntezę prognozy oddziaływania ustaleń studium na środowisko przedstawiono w formie 

listy kontrolnej oddziaływania na środowisko. Elementy syntetycznej oceny oddziaływań 

ustaleń planu na środowisko oraz kwalifikacji potencjalnych oddziaływań planowanych 

terenów i przedsięwzięć zawierają także objaśnienia rysunku prognozy „Kierunki 

zagospodarowania przestrzennego – oddziaływanie na środowisko” w skali 1:25 000. 

 

1.3. Trudności wynikające z niedostatków techniki i luk we współczesnej wiedzy 

    Zasadniczą rolą prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego jest ocena, czy w przyjętych rozwiązaniach 

planistycznych uwzględniono we właściwy sposób i w optymalnym stopniu uwarunkowania 

przyrodnicze, środowisko kulturowe i środowisko życia człowieka. W tym celu autorzy 

prognozy: 

- wykorzystali dostępne dane przyrodnicze i fizjograficzne oraz inne materiały o 

charakterze lokalnym i ponadlokalnym, 

- konsultowali założenia i wnioski prognostyczne z autorami studium w całym przebiegu 

sporządzania planu miejscowego.      

Studium określa politykę przestrzenną gminy i lokalne zasady zagospodarowania 

przestrzennego. Szczególne uwarunkowania rozwoju gminy Tarnów Opolski, uwzględnione 

w projekcie omawianego dokumentu wiążą się z udokumentowanymi na obszarze gminy 

złożami kopalin i ustanowionymi obszarami i terenami górniczymi.  

Odkrywkowe wydobywanie kruszywa naturalnego w basenach zasilanych głównie wodami 

podziemnymi, a następnie rekultywacja terenów pogórniczych w kierunkach wodnych - z 

uwagi na długoletnie tradycje wydobywania i przeróbki kruszyw naturalnych w dolinach Odry, 

Nysy Kłodzkiej i mniejszych rzek Opolszczyzny, także w gminie Tarnów Opolski – to 

przedsięwzięcia, których oddziaływanie na środowisko jest stosunkowo dobrze rozpoznane i 

opisane. Znani są także inwestorzy przedsięwzięć związanych z eksploatacją oraz ogólne 

dane o skali i zakresie zamierzeń inwestycyjnych. W gminie Tarnów Opolski dodatkowo na 

skutki wydobywania kruszywa naturalnego nakładają się wpływy odwadniania odkrywkowych 

kopalń wapieni w sąsiednich gminach Gogolin i Izbicko. W tych okolicznościach margines 

niepewności prognostycznej jest stosunkowo duży. Dotyczy to przede wszystkim 

długookresowego wpływu odwadniania głębokich, wielkoobszarowych wyrobisk 

eksploatacyjnych wapieni („Górażdże II”, „Tarnów Opolski”, „Izbicko II”) na naturalny reżim 

krążenia wód podziemnych i powierzchniowych na Łąkach Groszowickich. 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA SRODOWISKO USTALEŃ 1. ZMIANY 2. EDYCJI 
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GM. TARNÓW OPOLSKI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

20 
 

Ponadto nie jest możliwe całkowite uniknięcie niepewności spowodowanych ograniczonym 

z natury rzeczy stopniem dokładności projektu studium i rozpoznania uwarunkowań 

ekofizjograficznych oraz lukami współczesnej wiedzy.  

   Projekt zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 

zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, wskazuje możliwości przeznaczenia terenów pod określone funkcje oraz 

ogólne wymogi dotyczące sposobu zagospodarowania tych terenów. Nie przesądza jednak 

jednoznacznie szczegółowych wskazań i rozwiązań projektowych, zastrzeżonych dla 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Nie jest także możliwe w tak 

wstępnej fazie planowania inwestycyjnego przewidywanie stopnia wypełnienia wymogów 

ustalonych w studium przez inwestorów, właścicieli i użytkowników gruntów, a nawet organy 

nadzoru górniczego i organy właściwe do spraw rekultywacji, czego konsekwencją mogą być 

oddziaływania nieprzewidziane w niniejszej prognozie albo zwiększenie oddziaływań i 

zagrożeń zidentyfikowanych.   

 

1.4. Materiały źródłowe   

Materiały planistyczne i dokumenty archiwalne 

[1]  „Opracowanie ekofizjograficzne do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-

nia przestrzennego gminy Tarnów Opolski”, 2013 r. ECOPLAN Ryszard Kowalczyk, 45-

010 - Opole ul. Szpitalna 3/9,  

[2] Strategia rozwoju kraju 2020. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, wrzesień 

2012 r., www.mr.gov.pl; 

[3] Polityka ekologiczna państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016, 

przyjęta Uchwałą Sejmu RP z dnia 22 maja 2009 r.,  

[4] Strategia rozwoju województwa opolskiego do 2020 r., przyjęta uchwałą Nr 

XXV/325/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2012 r.  

[5] Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, przyjęty uchwałą Nr 

XLVIII/505/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2010 r.; 

[6] Program ochrony środowiska województwa opolskiego na lata 2016-2020, 

[7] Program ochrony środowiska dla powiatu opolskiego na lata 2016-2020 przyjęty 

uchwałą nr XXVIII/189/2017 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9 marca 2017 r.    

[8] Program ochrony środowiska dla gminy Tarnów Opolski na lata 2013 – 2016 z 

perspektywą na lata 2017-2020, przyjęty uchwałą nr XL/262/2014 Rady Gminy Tarnów 

Opolski z dnia 27 stycznia 2014 r. 

[9] Program ochrony środowiska dla gminy Tarnów Opolski na lata 2017 – 2020 z 

perspektywą na lata 2021-2024, przyjęty uchwałą nr XXXIII/252/2017 Rady Gminy 

Tarnów Opolski z dnia 24 maja 2017 r., 

[10] Program opieki nad zabytkami gminy Tarnów Opolski na lata 2013-2016, przyjęty 

uchwałą nr XXXV/222/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 10 września 2013 r., 

[11] Strategia rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014 – 2020, 

[12] Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 

2014 – 2020,  

[13] Prognozy oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego wsi Tarnów Opolski, Przywory, Kąty Opolskie, Kosorowice, Nakło, 

Raszowa, Walidrogi, sporządzone w latach 2002 – 2017. 
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[14] Natura 2000 - Standardowy formularz danych specjalnego obszaru ochrony siedlisk 

PLH 160003 „Kamień Śląski”, www.gdos.gov.pl 

[15] Dokumentacja geologiczna złoża kruszywa naturalnego PRZYWORY w kat. C2 - pole A 

i pole B. 1973 r.  

[16] Dodatek do dokumentacji geologicznej w kat. C2 złoża kruszywa naturalnego 

PRZYWORY, zmieniający stopień rozpoznania części złoża /POLE B/ na kat. C1 z 

rozpoznaniem jakości kopaliny w kat. B, 1983 r. 

[17] Dodatek nr 13 do dokumentacji geologicznej złoża kruszywa naturalnego PRZYWORY. 

2014 r. 

[18] Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w 

związku z projektowaniem zmian zakresu odwodnienia złoża wapieni triasowych 

GÓRAŻDŻE”. 2010 r. 

[19] Dokumentacje geologiczne złóż kruszywa naturalnego: „Kosorowice”, „Kosorowice II”, 

„Kosorowice III”, „Kosorowice IV”, „Kosorowice V”, „Kosorowice VI”, „Kosorowice VII”, 

„Kosorowice VIII” „Kosorowice - Przywory”, „Przywory 1”, „Przywory II”, sporządzone w 

latach 2007 - 2017. 

[20] Dokumentacje geologiczne złóż wapieni „Tarnów Opolski”, „Górażdże”, „Izbicko II” 

[21] Raport końcowy z badań monitoringowych wód podziemnych w rejonie kopalni wapieni 

GÓRAŻDŻE – rok 2012”. 2013 r. 

[22] Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, 

położonych wzdłuż dróg o natężeniu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i linii 

kolejowych o natężeniu większym niż 30 000 przejazdów rocznie dla województwa 

opolskiego na lata 2014 – 2019, ECOplan Opole przy współpracy z Departamentem 

Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego; 

[23] Stan środowiska w Opolu i powiecie opolskim, Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Opolu, Opole 2007, 

[24] Kart informacyjne JCWPd, Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut 

Badawczy www.pgi.gov.pl 

[25] Ocena stanu akustycznego środowiska na podstawie wyników pomiarów monitoringo-

wych hałasu za rok 2017 w województwie opolskim, Wojewódzki Inspektor Ochrony 

Środowiska w Opolu, www.opole.pios.gov.pl; 

[26] Stan środowiska w woj. opolskim w 2017 r. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 

w Opolu, www.opole.pios.gov.pl, 

[27] Wyniki badania rzek w 2016 r., Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu, 

www.opole.pios.gov.pl, 

[28] Ocena wód powierzchniowych za 2016 rok w województwie opolskim, Wojewódzki 

Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu, www.opole.pios.gov.pl, 

[29] Monitoring operacyjny wód podziemnych w 2015 r., Wojewódzki Inspektor Ochrony 

Środowiska w Opolu, www.opole.pios.gov.pl, 

[30] Wyniki pomiarów jakość powietrza w 2017 r., Wojewódzki Inspektor Ochrony 

Środowiska w Opolu, www.opole.pios.gov.pl 

[31] Wyniki pomiarów uzyskanych w 2016 roku na stacjach monitoringu jakości powietrza w 

województwie opolskim, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu, 

www.opole.pios.gov.pl 

[32] Ocena wód powierzchniowych za rok 2017 w województwie opolskim, Wojewódzki 

Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu, www.opole.pios.gov.pl 
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Przepisy prawa 

[1] Ustawa 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 (tekst jedn. Dz. U.  z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), 

[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2017 

r., poz. 519 ze zm.), 

[3] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze 

zm.) 

[4] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze 

zm.), 

[5] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 

jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), 

[6] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 

142 ze zm.), 

[7] Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. Dz. U. z 

2017 r., poz. 1161), 

[8] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst 

jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 ze zm.), 

[9] Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 

(tekst jedn. Dz. U. nr 2014 r., poz. 1789 ze zm.), 

[10] Ustawa z dnia 20.05.2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 

2016 r. poz. 961). 
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[11] Europejska Konwencja Krajobrazowa sporządzona we Florencji dnia 20 października 

2000 r. (Dz. U. z 2006 r. nr 14, poz.98), 

[12] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Z 2014 r., poz. 

984), 

[13] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 71), 

[14] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a 

także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako 

obszary Natura 2000 (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1713) 

[15] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409) 

[16] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408) 

[17] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183), 

[18] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów 

specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. z 2012 r., poz. 985 ze zm.), 

[19] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości 

znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu 

zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138), 

[20] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 112), 

[21] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 

dotrzymania tych poziomów (Dz. U. nr 192, poz. 1883), 

[22] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w spawie planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967), 

[23] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia 

Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1938), 

[24] Uchwała Nr XXIV/193/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 26 maja 1988 

r. w sprawie ochrony walorów krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Op. z 1989 r. Nr 19, poz. 231),  

[25] Rozporządzenie Nr P/14/2000 Wojewody Opolskiego z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie 

obszarów chronionego krajobrazu w województwie opolskim (Dz. Urz. z dnia 26 maja 

2000 r. Nr 33, poz. 173), 

[26] Rozporządzenie Nr 0151/P/16/2006 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. w 

sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. z 2006 r. Nr 33, Poz. 1133),  

[27] Rozporządzenie Nr 0151/P/34/08 Wojewody opolskiego z dnia 16 maja 2008 r. 

zmieniające rozporządzenie Nr 0151/P/16/2006 z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie 

obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. z dnia 28 maja 2008 r. Nr 36, poz. 1283) 

[28] Uchwała Nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 września 2016 r. 

w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2016 r., poz. 
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2017), 

[29] Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory zwana w skrócie Dyrektywą Siedliskową, 

[30] Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 14 kwietnia 2014 r. w 

sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Grądy 

Odrzańskie” PLB020002 (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2014 r., poz. 1101), 

[31] Rozporządzenie nr 18/2014 Dyrektora R.Z.G.W. we Wrocławiu z dnia 13 sierpnia 2014 

r. w sprawie ustanowienia stref ochronnych dla zbiorowego ujęcia wody podziemnej 

„Grotowice – Utrata” (Dz. Urzęd. Woj. Opol. z 13 sierpnia 2014 r. poz. 1891), zmienione 

rozporządzeniem nr 7/2015, z dnia 26 marca 2015 r. (Dz. Urzęd. Woj. Opol. z 26 marca 

2015 r. poz. 709) oraz kolejnym rozporządzeniem nr 18/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. 

(Dz. Urzęd. Woj. Opol. z 2.grudnia 2016 r. poz. 2546), 

[32] Rozporządzenie nr 20/2014 Dyrektora R.Z.G.W. we Wrocławiu z dnia 3 października 

2014 r. w sprawie ustanowienia stref ochronnych dla ujęcia wody podziemnej w 

Tarnowie Opolskim gm. Tarnów Opolski. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 6.10.2014 r. poz. 

2176) zmienione rozporządzeniem nr 3/2016 z dnia 12 lutego 2016 r. (Dz. Urzęd. Woj. 

Opol. z 15 lutego 2016 r. poz. 412). 

 

 

2.0. INFORMACJA O CELACH I ZAWARTOŚCI PROGNOZOWANEGO DOKUMENTU 

2.1. Charakterystyka dotychczasowego zagospodarowania obszaru gminy 

Rozwój osadnictwa w gminie następował pasmowo. Tereny rolno-osadnicze położone są 

obecnie w trzech generalnych pasmach: zachodnim - rozciągającym się wzdłuż doliny Odry 

(Przywory, Kąty Opolskie), południowym (Miedziana, Kosorowice, Tarnów Opolski), oraz 

północnym - położonym pomiędzy dwoma kompleksami leśnymi - częścią obszaru 

chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie” na wschodzie, a fragmentem dużego 

kompleksu leśnego, ciągnącego się od Nakła do Walidróg na zachodzie. Układ osadniczy 

północny tworzą wsie Nakło i Walidrogi, rozlokowane wzdłuż drogi krajowej nr 94 oraz wieś 

Raszowa, wysunięta najdalej na północ. 

Siedzibą gminy jest wieś Tarnów Opolski. Wieś pełni rolę głównego ośrodka zarządzania i 

administrowania, zarazem skupia funkcje przemysłową i usługową. Znacząca jest w 

Tarnowie Opolskim również funkcja mieszkaniowa z udziałem wielorodzinnej. W pozostałych 

wsiach funkcja mieszkaniowa występuje w różnym nasileniu. Ośrodkami rozwijającej się 

funkcji przemysłowej są Przywory i Kąty Opolskie. 

Gmina stanowi obszar tranzytu dla sieci infrastrukturalnych o znaczeniu ponad-

regionalnym. Są to: napowietrzna linia energetyczna 2x110 kV Krapkowice – Groszowice z 

odgałęzieniami, napowietrzna linia elektroenergetyczna 220 kV Wielopole - Groszowice, 

gazociąg wysokociśnieniowy Zdzieszowice – Kluczbork z trzema odgałęzieniami.   

Gmina Tarnów Opolski jest obszarem zróżnicowanym pod względem zagospodarowania 

przestrzennego i funkcji. Występują tu obszary zurbanizowane i intensywnie 

zagospodarowane, ale największe przestrzenie zajmują tereny zagospodarowane 

ekstensywnie: rolnicze i leśne.  

   Dzisiejsza struktura przestrzenna gminy jest wynikiem działalności człowieka, 

wykorzystującej w całym okresie istnienia dobra naturalne – korzystne warunki dla 

gospodarki rolnej, bazę surowcową dla przemysłu wydobywczego i wapienniczego. Do 
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równie ważnych uwarunkowań należy zaliczyć położenie gminy w województwie, w 

bezpośrednim sąsiedztwie Opola, przy ważnych ciągach komunikacji drogowej i kolejowej. 

Gmina ma charakter wielofunkcyjny, z postępującym zanikiem dominacji rolnictwa i 

nasilaniem się funkcji mieszkaniowej we wszystkich wsiach. 

  W strukturze powierzchniowej dominują tereny użytków rolnych zajmujące 47,0 % obszaru 

gminy. Drugim znaczącym udziałowcem są lasy - 3228 ha (42,7 % ogólnej powierzchni 

gminy). Tereny zabudowane, drogi i nieużytki zajmują łącznie ok. 10,3 % powierzchni gminy.  

  Tereny rolnicze charakteryzuje stosunkowo mały areał użytków zielonych. Łąki i pastwiska 

trwałe zajmują 341 ha, przy ogólnej powierzchni użytków rolnych – 2338 ha. Wśród terenów 

zabudowanych dominują tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej. We 

wszystkich wsiach występują usługi publiczne.  

   W terenach zbudowanych występują niekiedy kolizje funkcji, wynikające przede wszystkim 

z lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w bezpośrednim sąsiedztwie najbardziej ruchliwych 

dróg – drogi krajowej nr 94 i drogi wojewódzkiej nr 423.  

   W zakresie urządzeń komunalnych (poza siecią wodociągową), występują znaczne 

niedobory. Tylko Tarnów Opolski i Kosorowice wyposażone są w systemy kanalizacyjne, 

zaledwie 36,7% ludności korzysta z sieci kanalizacyjnej. Z sieci gazowej korzysta 3,8 % 

ogółu mieszkańców.  

 

2.2. Planowane zagospodarowanie obszaru gminy, omówienie rozwiązań   

alternatywnych 

Kierunki zagospodarowania przestrzennego, określone w obecnej zmianie studium są 

kontynuacją kierunków ustalonych w studiach z 1999 r. i 2015 r. Uwzględniają one 

zaktualizowane cele strategiczne gminy Tarnów Opolski, oparte na zmieniających się wciąż 

uwarunkowaniach rozwoju przestrzennego gminy, zwłaszcza prawnych i społeczno-

demograficznych. Obecna zmiana studium odpowiada na wnioski obywateli i potrzeby władz 

gminy.  
Nowe tereny planowane, wprowadzone w 1.zmianie 2.edycji studium 

 
 

Miejscowość  

Tereny planowane – wg przeznaczenia (ha) 

      
M 

 
MW 

              
U 

 
US 

 
 RPZ,     
RPO 

      
PU 

 
      

 
PG 

 

 
EO 

 
ZL 

 
ZP 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Tarnów Opolski  4 - 0,5 1 - - − - - 0,2 

Kąty Opolskie  0,5 - 0,5 - − 0,5 − - - - 

Kosorowice  3 - - 7 − 6,5 0,5 - - - 

Miedziana 11 - - 1,5 − 4,5 - − - - 

Przywory  5 - - - 1 25 − − - - 

Nakło  1 - 0,3 - − 29 - - - 1 

Raszowa  0,5 - − - − 6 - - - - 

Walidrogi  3,5 - - - − 2 - − - - 

Gmina  razem  28,5 - 1,3 9,5 1 73,5 0,5 ubyło 
45 

- 1,2 
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Bilans terenów planowanych - po zmianach dokonanych w 1.zmianie 2.edycji studium 

 

W przyjętych kierunkach rozwoju gminy Tarnów Opolski zakłada się utrzymanie struktury 

morfogenetycznej poszczególnych jednostek osadniczych, przy równoczesnym podnoszeniu 

standardów zamieszkiwania, poprzez dążenie do pełnego wyposażenia w usługi, w 

przestrzenie publiczne z zielenią, tereny sportu oraz obszary aktywności gospodarczej, 

również pełne wyposażenia w infrastrukturę komunikacyjną i techniczną. Dla okresu 

perspektywy przyjmuje się intensywniejszy rozwój funkcji produkcyjnej pozarolniczej, 

zwłaszcza niezwiązanej z przemysłem wydobywczym. Założono także dalszy rozwój usług 

rolniczych i pozarolniczych. 

Największy rozwój aktywności gospodarczej, związanej z lokalnym przemysłem  

(planowane tereny PU) przewiduje się w południowym i zachodnim pasie osadniczym, w 

miejscowościach: Tarnów Opolski, Przywory, Kosorowice, Kąty Opolskie, oraz w części 

wschodniej - w sąsiedztwie drogi krajowej nr 94 w Nakle i Walidrogach. Wydobywanie 

kruszywa naturalnego (tereny PG) będzie kontynuowane w Kosorowicach i Przyworach do 

czasu wyczerpania zasobów objętych aktualnymi koncesjami. Odkrywkowa eksploatacja 

wapieni ze skrajnej części złoża „Górażdże” w Miedzianej (18 ha) nastąpi dopiero w 

perspektywie kilkudziesięciu lat. Natomiast dalsze wydobywanie wapieni ze złoża „Izbicko II” 

(20 ha) może być wstrzymane po planowanym uruchomieniu nowej kopalni wapieni „Tarnów 

Opolski – Wschód” w gminach Gogolin i Izbicko.  

Najważniejsza modyfikacja układu komunikacyjnego gminy to budowa obejść drogowych 

dla drogi krajowej nr 94 poza miejscowościami Walidrogi i Nakło. Inna obwodnica – w ciągu 

drogi wojewódzkiej nr 423, biegnącej obecnie przez ciasną zabudowę wsi Przywory – 

została przedstawiona w 2. edycji studium w 2 wariantach. Wariant podstawowy, przyjęty 

według koncepcji przebudowy układu komunikacyjnego miasta Opola i Aglomeracji Opolskiej 

oraz ujęty w planie zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego – zakłada 

realizację tej obwodnicy w morfologicznej dolinie Odry. Dopiero po zrealizowaniu tego 

wariantu obwodnicy będzie możliwa planowana rozbudowa istniejącego już ośrodka 

 
 

Miejscowość  

Tereny planowane – wg przeznaczenia (ha) 

      
M 

 
MW 

              
U 

 
US 

 
 RPZ,     
RPO 

      
PU 

 
      

 
PG 

 

 
EO 

 
ZL 

 
ZP 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Tarnów Opolski  68 1 12 6 1 31 − 27 32 5 

Kąty Opolskie  13 - 4 - − 25 − - 1 2 

Kosorowice  44 - 0,5 7 − 19 19 5 39 1 

Miedziana 24 - 0,5 1,5 − 6 18 − 32 - 

Przywory  15 - 3 - 1 38 − − 9 2 

Nakło  51 - 2,5 2 − 30 20 10 19 5 

Raszowa  31 - − - − 6 − 4 41 - 

Walidrogi  39 - 1,5 - − 5 − − 3 - 

Gmina  razem  285 1 24 16,5 2 160 57 46 176 15 
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produkcyjnego PU w Przyworach w kierunku zachodnim (PU-3) – w części doliny Odry, 

będącej wówczas odgrodzoną od ryzyka powodziowego nasypem drogowym obwodnicy, 

niezbędnym w tym obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Natomiast wskazany w 

studium przebieg alternatywny obwodnicy biegnie po wschodniej stronie wsi Przywory, 

eliminując konflikt krajobrazowy, powodziowy i przyrodniczy, związany z wariantem 

zasadniczym. W przypadku przyjęcia alternatywnego przebiegu obwodnicy poza doliną Odry 

- realizacja planowanych w dolinie Odry nowych terenów PU-3 byłaby uzależniona od 

specjalnych zabezpieczeń oraz zgody organu właściwego dla ochrony przeciwpowodziowej   

 Zachowano planowane lokalne obejścia drogi powiatowej nr 1712 O, omijające Miedzianą, 

Kosorowice, Tarnów Opolski i Raszową, wskazane w ustaleniach kierunkowych 2. edycji 

studium, mimo że Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu nie powtórzył w tym zakresie wniosku 

przyjętego w pierwotnej edycji z 1999 r. Obejścia te wyznaczone są w obowiązujących 

planach miejscowych wszystkich wymienionych miejscowości. W obecnej zmianie 2. edycji 

studium obejścia te nadal figurują jako postulowane, do ewentualnego uwzględnienia w 

nowych planach miejscowych.  

Rozwój zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej (tereny M, MW) wraz z towarzyszącymi jej 

usługami jest możliwy we wszystkich miejscowościach gminy. W pierwszej kolejności 

realizacja powinna nastąpić w lukach istniejącej zabudowy. Zgodnie z polityką przestrzenną 

władz gminy największy rozwój funkcji mieszkaniowej przewiduje się w Tarnowie Opolskim, 

Nakle, Kosorowicach i Walidrogach. 

Funkcja rolnicza, w tym zwłaszcza wielkotowarowa - występująca w coraz mniejszym 

nasileniu we wszystkich wsiach gminy - powinna być intensyfikowana w oparciu o istniejący 

potencjał, doświadczenia rolników i założony rozwój dużych gospodarstw w drodze 

komasacji gruntów rolnych. Poza nieznacznym powiększeniem w studium terenu 

istniejącego gospodarstwa hodowlanego w Przyworach nie przewiduje się nowych 

gospodarstw specjalistycznej produkcji zwierzęcej. Tendencja zaniku dużych ferm 

hodowlanych występuje w gminie już od początku obecnego wieku, kiedy zlikwidowano kilka 

dużych ferm drobiu w Tarnowie Opolskim.  

Wobec stosunkowo słabych warunków glebowych poza dolinami Odry i Suchej oraz poza 

Łąkami Groszowickimi – można oczekiwać rozwoju energetyki odnawialnej. W stosunku do 

studium z 2015 r. doprecyzowano i ograniczono tereny lokalizacji urządzeń energetyki 

odnawialnej (farm fotowoltaicznych) o mocy przekraczającej 100 kV. Uwzględniono także 

planowaną realizację elektrowni wodnej „Kąty Opolskie” na Odrze. Nie przewiduje się 

natomiast rozwoju energetyki wiatrowej w formie farm wiatrowych o mocy większej niż 100 

kW pomimo istnienia kilku obszarów spełniających formalne kryteria lokalizacji – wskazanych 

na załączniku mapowym nr 1. 

Inną formą efektywnego wykorzystania mniej żyznych gruntów rolnych oraz sporego 

areału nieużytków jest przyjęty w studium już w 2. edycji duży zakres planowanych zalesień 

(nowe tereny ZL). 

Pozostałe formy zagospodarowania nierolniczego i nieleśnego – planowane tereny sportu i 

rekreacji (tereny USp w Tarnowie Opolskim, Kosorowicach i Nakle) oraz tereny nowych 

cmentarzy (planowane tereny ZC w Tarnowie Opolskim, Kątach Opolskich i Przyworach) pod 

względem powierzchniowym stanowią margines w skali całej gminy. 

 W zakresie infrastruktury technicznej przewiduje się skanalizowanie wsi dotychczas 

pozbawionych sieci kanalizacyjnych, t. j. Przywór, Kątów Opolskich, Miedzianej, Walidróg, 

Nakła i Raszowej. 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA SRODOWISKO USTALEŃ 1. ZMIANY 2. EDYCJI 
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GM. TARNÓW OPOLSKI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

28 
 

Ukształtowaną w opisany powyżej sposób strukturę przestrzenną i przeznaczenia terenów, 

zmodyfikowaną ustaleniami obecnej zmiany studium, można już na wstępnym etapie 

prognozy pogrupować następująco pod względem wpływu na środowisko i krajobraz : 

− Ustalenia mające potencjalnie marginalny, nieistotny i krótkotrwały wpływ na środowisko. 

Zaliczyć do nich należy zmiany przeznaczenia pojedynczych działek i mniejszych 

terenów na inne np. na tereny M (zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej, 

mieszkaniowo-usługowej).  

− Ustalenia mogące stanowić o istotniejszym wpływie na środowisko, ale z uwagi na 

niewielki zasięg terytorialny i lokalizację w obrębie istniejącej zabudowy – wciąż bez 

znaczenia dla wartości środowiskowych i krajobrazowych; chodzi tu zwłaszcza o 

wyodrębnienie z terenów M (gdzie dopuszczono usługi nieuciążliwe) terenów usługowych 

na których możliwa będzie realizacja przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko. 

− Trwale i istotnie oddziaływujące na środowisko zmiany przeznaczenia terenów rolniczych 

na produkcyjno-usługowe PU, gdzie dopuszcza się realizacje przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko, a także inne nowe przeznaczenia terenów 

rolniczych (wielkopowierzchniowe tereny M, EO i US), które będą mieć trwały i istotny 

wpływ na środowisko, zwłaszcza w sytuacji pełnego wykorzystania w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego. 

- Ustalenia mające znaczące oddziaływanie na środowisko, ale ograniczone w dłuższym 

horyzoncie czasowym – planowane przeznaczenie terenów rolniczych i częściowo 

leśnych pod eksploatację odkrywkową kopalin. Po zakończeniu eksploatacji nastąpi 

bowiem kompensacja przyrodnicza w formie obowiązkowej rekultywacji terenów 

pogórniczych w kierunkach wodnym i leśnym. W przypadku skutecznego wymuszenia na 

przedsiębiorcy górniczym rzeczywistego zrekultywowania - wyrobiska te z reguły 

stanowią obiekty wzbogacające znacząco krajobraz i bioróżnorodność.  

- Ustalenia korzystne dla środowiska, zdrowia ludzi i komfortu zamieszkiwania oraz 

kompensujące straty przyrodnicze, do których należą: planowane zalesienia i zieleń 

urządzona, planowane przedsięwzięcia kanalizacyjne, także większość planowanych 

obejść drogowych terenów zamieszkałych w ciągach dróg publicznych o intensywnym 

ruchu. 

   Przedstawione wyżej ustalenia zmiany 2. edycji studium dotyczą w większości istniejącej 

bądź planowanej w studium z 2015 r. zabudowy, a przeznaczenie na nowe cele nierolnicze 

dotyczy prawie wyłącznie terenów bezpośrednio sąsiadujących z istniejącą lub wcześniej 

planowaną zabudową. Bilans terenów sporządzony na potrzeby analizowanej niniejszej 

zmiany studium nakazuje zachować powściągliwość w wyznaczaniu nowych terenów 

zabudowanych, zwłaszcza dla funkcji mieszkaniowej. 

Jednym z elementów prognozy winno być omówienie rozwiązań alternatywnych wobec 

tych, które zostały przyjęte w procedowanym dokumencie. Specyfika analizowanego projektu 

zmienionego studium polega na tym, że znaczna część wniesionych obecnie zmian mogłaby 

w ogóle nie być przedmiotem zmiany studium napisanego w innej konwencji – nie tak 

szczegółowego jak 2. edycja studium gminy Tarnów Opolski, ale według także spotykanej 

reguły tworzenia ogólnych w zapisie i rozległych przestrzennie stref np. mieszkaniowo-

usługowych, rolniczych itp. Spostrzeżenie to jest istotne z uwagi na konieczność dokonania 

analizy wariantów alternatywnych.  
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Istotne dla polityki przestrzennej gminy, jak i dla oceny wpływu ustaleń studium na 

środowisko, mają następujące, wprowadzone obecnie zmiany: 

− przeznaczenie 28,5 ha gruntów rolnych, w większości w Miedzianej, Przyworach, 

Tarnowie Opolskim i Walidrogach na tereny M - zabudowy mieszkaniowej, usługowej 

lub zagrodowej, oraz 9,5, w tym 7 ha w Kosorowicach, na tereny sportu i rekreacji 

US, 

− przeznaczenie ok. 73,5 ha gruntów rolnych w skali całej gminy pod zabudowę 

produkcyjno-usługową PU z dopuszczeniem przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, 

− przywrócenie przeznaczenia pod eksploatację odkrywkową około 11 ha terenów 

górniczych w Kosorowicach po uchyleniu zakazu wydobywania kopalin w strefie 

ochronnej ujęcia wody „Grotowice” oraz nowe przeznaczenie na ten cel 0,5 ha 

gruntów rolnych. 

   Omówienie rozwiązań alternatywnych wobec ustaleń zmiany studium, które w sposób 

istotny i trwały mogą wpływać na środowisko zawiera poniższa tabela. 

 

Rodzaj przeznaczenia terenu Rozwiązania alternatywne 

Nowe tereny M, o 

przeznaczeniu: zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna, 

usługowa, mieszkaniowo-

usługowa lub zagrodowa, w 

Przyworach i Miedzianej 

 

• Pozostawienie w dotychczasowym, rolniczym użytkowaniu to 

wariant najkorzystniejszy, ale przyjąć należy, że wyznaczenie 

nowych terenów pod rozwój funkcji mieszkalno-usługowych 

zostało poprzedzone wymaganymi ustawą o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym analizami (bilans terenów), 

zatem należy uznać, że są one niezbędne dla rozwoju gminy. 

Nowe tereny zostały zlokalizowane w bezpośrednim 

sąsiedztwie istniejących o podobnej funkcji i przeznaczeniu, 

co stanowi element racjonalnego gospodarowania 

przestrzenią. 

• Przeznaczenie na inne funkcje związane z zabudową – 

wariant niekorzystny, gdyż każda inna funkcja stanowić może 

większe obciążenie dla środowiska. 

 

Nowe tereny produkcyjno-

usługowe oznaczone symbolem 

PU  

 

• Pozostawienie w dotychczasowym użytkowaniu (głównie 

rolniczym) byłoby najkorzystniejsze dla środowiska i 

warunków zamieszkiwania w sąsiedztwie, ale nie jest spójne 

z polityką przestrzenną i gospodarczą gminy, będącą 

konsekwencją niezależnych od władz gminy tendencji 

społecznych i gospodarczych (np. malejące znaczenie 

rolnictwa w gminie, położenie w Aglomeracji Opolskiej). Nowe 

tereny wyznaczono w oparciu o istniejący bądź ustalony w 

poprzedniej edycji studium system komunikacyjny, w tym 

zasadnicze i alternatywne przebiegi planowanych obwodnic 

drogowych. 

• Przeznaczenie na inne funkcje, mniej uciążliwe dla 

środowiska nie byłoby racjonalne z powodu ustalonych już 

dużych terenów M. 

 

Tereny sportu i rekreacji US w 

Kosorowicach w bezpośrednim 

sąsiedztwie terenu O (gminny 

punkt selektywnej zbiórki 

odpadów) 

 

• Przeznaczenie terenów pod funkcje i przeznaczenia, które 

wpływają na jakość życia mieszkańców gminy jest 

pożądanym kierunkiem rozwoju przestrzennego; zwłaszcza 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA SRODOWISKO USTALEŃ 1. ZMIANY 2. EDYCJI 
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GM. TARNÓW OPOLSKI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

30 
 

jeśli teren ten jest tak dobrze zlokalizowany jak omawiany: w 

odległości, która zapewni izolację akustyczną od terenów 

mieszkaniowych, ale z dogodną komunikacja samochodową 

– te okoliczności sprawiają, że teren w Kosorowicach 

otrzymał najlepsze z możliwych przeznaczenie.  

• Z uwagi na położenie i inne uwarunkowania alternatywą jest 

w zasadzie tylko pozostawienie w użytkowaniu rolniczym. 

 

Tereny eksploatacji 

odkrywkowej PG w 

Kosorowicach 

 

• W studium z 2015 r. złoża kruszywa naturalnego, dla których 

w analizowanej obecnej zmianie studium przewidziano 

eksploatację, objęte były zakazem wydobywania kopalin, 

wynikającym z rozporządzenia Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie stref 

ochronnych ujęcia wód podziemnych „Grotowice”. W 2016 r. 

rozporządzeniem zmieniającym organ ten wykreślił zakaz 

wydobywania kopalin w strefie ochrony pośredniej ujęcia 

wody w Grotowicach, co otworzyło prawną drogę do 

eksploatacji złóż objętych już koncesjami na wydobywanie 

kopalin i możliwość przywrócenia stanu określonego w 

studium z 1999 r. w obecnej zmianie studium. Istniejący od 

2014 r. do 2016 r. zakaz wydobywania kopalin nie 

respektował wcześniejszych decyzji koncesyjnych na 

wydobywanie kruszyw, wydanych przez Marszałka 

Województwa Opolskiego i Starostę Opolskiego. Zatem 

wprowadzone obecnie do studium nowe tereny eksploatacji 

to częściowo tereny z rozpoczętą eksploatacją, przesądzoną 

na podstawie wcześniejszych postepowań. Analizowanie 

rozwiązań alternatywnych w tej sytuacji jest zatem 

bezprzedmiotowe. 

 

 

 
3.0. POWIĄZANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI ORAZ PORÓWNANIE CELÓW           

USTALONYCH W PROJEKCIE PLANU Z CELAMI PRZYJĘTYMI W INNYCH          
DOKUMENTACH ŚRODOWISKOWYCH 

 

3.1. Powiązania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania      

      przestrzennego gminy Tarnów Opolski z innymi dokumentami   

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy określa 

politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego, 

uwzględniając zasady określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, 

ustalenia strategii i planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz strategii 

rozwoju gminy. 

Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Tarnów Opolski jest powiązany z następującymi dokumentami strategicznymi: 

− Koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju 2030 przyjętą Uchwałą Nr 239 Rady 

Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. (M.P. z 2012 r., poz. 252), 

− Strategią Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. Perspektywa do 2020 r.  przyjętą 

Uchwałą nr 58 Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2014 r. (M.P. z 2014 r., poz. 469) 

− Strategią rozwoju województwa opolskiego do 2020 przyjętą Uchwałą nr XXV/325/2012 

Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2012 r., 
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− Planem zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego przyjętym Uchwałą 

Nr XLVIII/505/2010 Sejmiku Samorządu Województwa Opolskiego z dnia 28 września 

2010 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 132 poz. 1509), 

− Strategią rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014 – 2020 przyjętą przez Walne 

Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska w dniu 19 grudnia 2014 

r., 

− Programem ochrony środowiska dla województwa opolskiego na lata 2016 – 2020, 

− Programem ochrony środowiska dla powiatu opolskiego na lata 2016-2020 przyjętym 

Uchwałą nr XXVIII/189/2017 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9 marca 2017 r.    

− Programem ochrony środowiska dla gminy Tarnów Opolski na lata 2017 – 2020 z 

perspektywą na lata 2021-2024 przyjętym Uchwałą nr XXXIII/252/2017 Rady Gminy 

Tarnów Opolski z dnia 24 maja 2017 r., 

− Programem opieki nad zabytkami gminy Tarnów Opolski na lata 2013-2016 przyjętym 

Uchwałą nr XXXV/222/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 10 września 2013 r. 

Poniżej zostaną podsumowane ustalenia strategicznych dokumentów planistycznych z 

zachowaniem ich hierarchii w polskim systemie planowania społeczno-gospodarczego i 

gospodarowania przestrzenią.  

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 

Jest to najważniejszy dokument dotyczący ładu przestrzennego Polski przyjęty przez Radę 

Ministrów w dniu 13 grudnia 2011 r. Celem strategicznym określonym w koncepcji jest 

efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zróżnicowanych potencjałów rozwojowych dla 

osiągnięcia konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej sprawności państwa oraz 

spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w długim okresie. Koncepcja 

Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 kładzie szczególny nacisk na budowanie i 

utrzymywanie ładu przestrzennego, ponieważ decyduje on o warunkach życia obywateli, 

funkcjonowaniu gospodarki i pozwala wykorzystywać szanse rozwojowe. Koncepcja 

formułuje także zasady i działania służące zapobieganiu konfliktom w gospodarowaniu 

przestrzenią i zapewnieniu bezpieczeństwa, w tym powodziowego. Sformułowano sześć 

wzajemnie powiązanych celów polityki przestrzennego zagospodarowania kraju w 

wyznaczonym horyzoncie czasowym:  

− Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni 

europejskiej poprzez ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu policentrycznej 

struktury systemu osadniczego sprzyjającej spójności.  

− Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju poprzez 

promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się 

czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie 

potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów.  

− Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez 

rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej.  

− Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie 

wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski.  

− Zwiększenie odporności struktury przestrzennej na zagrożenia naturalne i utraty 

bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych 

wspierających zdolności obronne państwa.  

− Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego. 
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Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym ustalenia KPZK uwzględnia się w planach zagospodarowania przestrzennego 

województw. 

Strategia rozwoju województwa opolskiego do 2020 r. przyjęta Uchwałą Nr XXV/325/2012 

Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2012 r.  

Strategia jest dokumentem sformułowanym w określonym stopniu ogólności, którego cele 

realizuje w formie ustaleń przestrzennych plan zagospodarowania przestrzennego 

województwa opolskiego. Dokument ten jako jeden z głównych czynników rozwojowych 

wymienia znaczne w skali kraju i różnorodne jakościowo zasoby surowców mineralnych, 

obejmujące wg stanu na 31.12.2011 r.  264 udokumentowane złoża surowców mineralnych. 

   Wśród 10 celów strategicznych i 36 celów operacyjnych wymieniono następujące cele, do 

których nawiązuje pośrednio lub bezpośrednio polityka przestrzenna gminy Tarnów Opolski 

określona w studium: 

− cel operacyjny 3.4. Wzmacnianie regionalnego systemu przyciągania i lokowania 

inwestycji; 

− cel operacyjny 4.1. Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw i nowoczesnego rzemiosła; 

− cel operacyjny 5.3. Rozwój usług turystyki, kultury i sportu oraz ich infrastruktury; 

− cel operacyjny 6.1. Rozwój powiązań transportowych; 

− cel operacyjny 7.4. Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych; 

− cel operacyjny 10.1. Wspieranie pozarolniczej aktywności gospodarczej i inicjatyw 

lokalnych. 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego przyjęty Uchwałą Sejmiku 

Samorządu Województwa Opolskiego nr XLVIII/505/2010 z dnia 28 września 2010 r. (Dz. 

Urz. Woj. Opolskiego nr 132 poz. 1509).  

W dokumencie tym określa się następujące zadania publiczne o charakterze 

ponadlokalnym, uprzednio przyjęte przez naczelne i centralne organy państwowe, a także 

organy samorządu województwa, planowane do realizacji na terenie gminy Tarnów Opolski: 

• Lokalizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, modernizacja 

jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław – województwo opolskie – 

etap II, Odbudowa zabudowy regulacyjnej – przystosowanie do III kl. drogi wodnej – etap 

II (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013) 

• Bezpieczne Południe – rozbudowa systemu ratownictwa drogowego na ciągach 

komunikacyjnych Polski południowej (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

2007 – 201) 

• Budowa urządzeń przeciwpowodziowych – realizacja pozostałych zadań „Programu dla 

Odry 2006” (Strategia Gospodarki Wodnej w województwie opolskim) 

• Wspomaganie małej retencji wodnej (Strategia Gospodarki Wodnej w województwie 

opolskim) 

• Realizacja krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych i Dyrektyw 

91/271/EWG (Strategia Gospodarki Wodnej w województwie opolskim) 

• Trias Opolski – ochrona zbiornika wód podziemnych GZWP 333 dla aglomeracji Opole, 

Prószków i Tarnów Opolski (Programu Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego 

na lata 2007–2010 z uwzględnieniem perspektywy do 2014 roku) 

• Centralny Region Gospodarki Odpadami w Opolu (Wojewódzki Program Gospodarki 

Odpadami 
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Strategia rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014 – 2020. 

Aglomeracja Opolska jest stowarzyszeniem gmin powstałym na mocy Porozumienia w 

sprawie utworzenia Aglomeracji Opolskiej (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 31.10.2012 r., 

poz. 1521). Celem zawartego porozumienia była poprawa konkurencyjności i atrakcyjności 

aglomeracji oraz podniesienie jakości życia jej mieszkańców. Pięciu strategicznym celom 

ujętym w omawianym dokumencie przyporządkowano następujące cele szczegółowe, 

planowane do realizacji poprzez projekty odnoszące się do gminy Dobrzeń Wielki:  

− poprawa dostępności komunikacyjnej Aglomeracji Opolskiej - budowa obwodnicy 

Dobrzenia Wielkiego, 

− rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i innych przyjaznych środowisku form 

mobilności w Aglomeracji Opolskiej - budowa spójnego systemu ciągów pieszo-

rowerowych na terenie Aglomeracji Opolskiej, 

− wzmocnienie atrakcyjności oferty inwestycyjnej Aglomeracji Opolskiej - przygotowanie 

terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej, 

− stworzenie warunków do zwiększenia podaży e-usług w sferze publicznej na terenie 

Aglomeracji Opolskiej - budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Aglomeracji 

Opolskiej – OSTA, 

− rozwój gospodarki opartej na zasobach kulturowych i przyrodniczych Aglomeracji 

Opolskiej - rozwój Szlaków Jakubowych na terenie Aglomeracji Opolskiej, 

zintegrowana oferta turystyczna Aglomeracji Opolskiej – opracowanie pakietów 

turystycznych, 

− wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej - rozwój oferty placówek 

przedszkolnych, 

− ograniczenie niskiej emisji przez zwiększenie efektywności energetycznej - 

termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji 

Opolskiej, 

− zwiększenie ochrony ludności i mienia przed skutkami zagrożeń naturalnych - 

program przeciwdziałania i ograniczania skutków zjawisk ekstremalnych na terenie 

Aglomeracji Opolskiej, 

Strategia rozwoju Gminy Tarnów Opolski na lata 2013-2020, przyjęta uchwałą nr 

XXXIII/217/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 czerwca 2013 r. 

Wizją strategii rozwoju gminy Tarnów Opolski określonej na lata 2013 - 2020 jest „prężny 

rozwój gminy”. Strategia formułuje ponadto następujące cele cząstkowe  

• dobry stan infrastruktury technicznej,  

• dobra komunikacja i współpraca jednostek na terenie gminy,  

• racjonalna sieć szkół i przedszkoli,  

• wypromowana gmina,  

• aktywna społeczność.  

 

   Przeanalizowano także zgodność projektu studium z wymaganiami ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska oraz ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

zwłaszcza w zakresie ochrony krajobrazu i form ochrony przyrody. W przypadku 

występowania na terenie objętym lub w jego sąsiedztwie elementów przyrodniczych objętych 

ochroną lub wskazanych do zachowania ze względu na szczególne walory, przedstawiono 

ich charakterystykę i możliwe zmiany pod wpływem realizacji ustaleń studium. W takich 
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przypadkach wskazano w prognozie rozwiązania eliminujące lub minimalizujące 

niekorzystne oddziaływania. 

 

3.2. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym,         

wspólnotowym i regionalnym, istotne z punktu widzenia realizacji studium oraz          

sposób ich uwzględnienia. 

Jednym z etapów prac nad niniejszą prognozą była analizy dokumentów ustanowionych na 

wyższych szczeblach, dokonywana w celu oceny stopnia zgodności ustaleń z celami 

środowiskowymi wyrażonymi w tychże dokumentach. Należy jednak wskazać, że stopień 

ogólności zapisów w dokumentach wyższych szczebli – krajowych i regionalnych – nie 

zawsze pozwala na ich bezpośrednią implementację do dokumentu szczebla lokalnego.  

W kontekście realizacji celów środowiskowych wiodącą rolę wśród dokumentów krajowych 

posiada (poza omówioną w poprzednim punkcie Koncepcją Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju 2030) „Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. 

Perspektywa do 2020 r.”, przyjęta uchwałą Rady Ministrów nr 58 z dnia 15 kwietnia 2014 r. 

(M.P. z 2014 r., poz. 469). Strategia jest jedną z 9 zintegrowanych strategii rozwoju, 

powstałych na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. - o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju. Strategia formułuje trzy cele w zakresie środowiska i energetyki: 

Cel 1: zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska: 

− racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin  

− gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzią, suszą i deficytem wody  

− zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej, w tym wielofunkcyjna gospodarka 

leśna  

− uporządkowanie zarządzania przestrzenią;  

Cel 2: zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w 

energię:  

− lepsze wykorzystanie krajowych zasobów energii  

− poprawa efektywności energetycznej  

− zapewnienie bezpieczeństwa dostaw importowanych surowców energetycznych  

− modernizacja sektora elektroenergetyki zawodowej, w tym przygotowania do 

wprowadzenia energetyki jądrowej  

− rozwój konkurencji na rynkach paliw i energii oraz umacnianie pozycji odbiorcy  

− wzrost znaczenia rozproszonych, odnawialnych źródeł energii  

− rozwój energetyczny obszarów podmiejskich i wiejskich  

− rozwój systemu zaopatrywania nowej generacji pojazdów wykorzystujących paliwa 

alternatywne;  

Cel 3: poprawa stanu środowiska: 

− zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki  

− racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym wykorzystanie ich na cele energetyczne 

ochrona powietrza, w tym ograniczenie oddziaływania energetyki  

− wspieranie nowych i promocja polskich technologii energetycznych i środowiskowych   

− promowanie zachowań ekologicznych oraz tworzenie warunków do powstawania 

zielonych miejsc pracy. 

Dla każdego celu cząstkowego strategia formułuje zadania służące jego realizacji i 

wskazuje właściwą instytucję. Wśród zadań realizowanych na poziomie regionalnym i 

lokalnym wyróżnić należy:  
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− kontynuowanie rozpoznania występowania surowców energetycznych i stworzenie 

możliwości ich eksploatacji na terytorium kraju oraz wskazanie złóż strategicznych –

rozpoznanie możliwości wykorzystania energii geotermalnej, racjonalizacja 

korzystania z wód, 

− wdrożenie mechanizmów wartościowania usług ekosystemów do sektora gospodarki 

wodnej, dostosowanie sektora gospodarki wodnej do zmian klimatu,  

− inwentaryzacja oraz stworzenie spójnego systemu informacji, opartego o technologie 

informatyczne, o zasobach gatunków i siedlisk przyrodniczych kraju, wraz z wyceną 

wartości środowiska przyrodniczego,  

− stworzenie warunków ochrony korytarzy ekologicznych i przeciwdziałanie 

fragmentacji przestrzeni przyrodniczej,  

− przywrócenie/utrzymanie właściwego stanu ochrony siedlisk i gatunków,  

− reforma systemu planowania przestrzennego w Polsce (np. określenie zasad zmiany 

przeznaczenia terenu zapewniających bezpieczeństwo inwestycyjne przy uwzględ-

nieniu wymogów ochrony środowiska i dóbr kultury, zabezpieczenie cennych 

gospodarczo złóż surowców mineralnych, w tym wód leczniczych, wód termalnych i 

solanek),  

− wdrożenie mechanizmów monitorowania i utrzymania ładu przestrzennego, 

− rozbudowa infrastruktury oczyszczania ścieków,  

− promocja dobrych praktyk rolniczych, 

− zapewnienie funkcjonowania systemu selektywnego zbierania/odbierania odpadów 

komunalnych, 

− zredukowanie liczby nieefektywnych, lokalnych składowisk odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne, 

− zapewnienie właściwego sposobu użytkowania powierzchni ziemi, 

− remediacja terenów zanieczyszczonych oraz rekultywacja terenów zdegradowanych, 

innych niż zanieczyszczonych, 

− upowszechnienie stosowania technologii ograniczających emisje pyłów oraz NO2 i 

SO2 

− wdrożenie instrumentów sprzyjających poprawie jakości powietrza, 

− zwiększanie świadomości ekologicznej Polaków i zmiana ich zachowań w obszarach 

objętych strategią, 

− rozpowszechnianie wśród przedsiębiorców zrównoważonych wzorców produkcji, w 

tym zarządzania środowiskowego. 

 

W Strategii rozwoju województwa opolskiego do 2020 r. cel 7. to wysoka jakość 

środowiska. Jego realizację zapewnić mają cząstkowe cele operacyjne: 

− Poprawa stanu środowiska poprzez rozwój infrastruktury technicznej.  

− Wspieranie niskoemisyjnej gospodarki.  

− Kształtowanie systemu przyrodniczego, ochrona krajobrazu i bioróżnorodności.  

− Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych.  

− Przeciwdziałanie i usuwanie skutków zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych. 

Ustalenia strategii rozwoju województwa uwzględnia się w planie zagospodarowania 

przestrzennego województwa (art. 39 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym). 
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Głównym celem polityki przestrzennej określonej w Planie zagospodarowania 

przestrzennego województwa opolskiego w zakresie ochrony środowiska jest „kształtowanie 

przyrodniczych struktur przestrzennych oraz ochrona i poprawa jakości środowiska, przy 

zapewnieniu zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego”. Realizacja tego celu ma 

być prowadzona w oparciu o cząstkowe cele operacyjne, ukierunkowane na zachowanie i 

optymalizowanie struktury przestrzennej województwa oraz dynamizowanie tej przestrzeni i 

jej rozwój: 

− dostosowanie zagospodarowania przestrzennego województwa do naturalnych 

przyrodniczych predyspozycji, uwarunkowań i walorów, 

− zachowanie i ochrona różnorodności biologicznej, pomnażanie dziedzictwa i walorów 

przyrodniczo – krajobrazowych, 

− ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska: wodnymi, gruntami 

rolnymi, lasami, surowcami naturalnymi, 

− poprawa stanu środowiska naturalnego i jakości życia mieszkańców, 

− aktywizacja gospodarcza regionu oparta na istniejących predyspozycjach. 

 

Program ochrony środowiska województwa opolskiego na lata 2012-2015 z perspektywą 

do 2019 r. wyznaczył następujące cele środowiskowe:  

− doprowadzenie do racjonalnego wykorzystywania i retencjonowania zasobów 

wodnych (w tym zagospodarowanie wód kopalnianych), odbudowa mikroretencji, 

terenów zalewowych, torfowisk, 

− doprowadzenie czystości powietrza atmosferycznego na obszarze wyróżnionych stref 

do stanu zgodnego z prawem, a także opracowanie programów ochrony powietrza 

dla obszarów, w których przekroczony został dopuszczalny poziom zanieczyszczeń, 

− powstrzymanie degradacji zasobów wód podziemnych, z przeznaczeniem ich przede 

wszystkim na zaspokojenie potrzeb ludności i przemysłu, wymagającego do produkcji 

wody o jakości jak dla celów pitnych, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności 

ochrony wód podziemnych zbiornika GZWP 333 jako podstawowego źródła 

zaopatrzenia w wodę miasta Opola oraz gmin zlokalizowanych na jego obszarze, 

− zachowanie walorów krajobrazowych i zatrzymanie utraty bioróżnorodności 

województwa oraz kontynuowanie wdrażania systemu NATURA 2000, 

− doprowadzenie gospodarki ściekowej terenów wiejskich na wyznaczonych obszarach 

priorytetowych do stanu, w którym każda wieś będzie miała zapewniony odbiór i 

oczyszczenie ścieków do poziomu określonego prawem, poprzez budowę sieci 

kanalizacyjnych i oczyszczalni oraz indywidualne systemy oczyszczania ścieków, w 

tym doprowadzenie gospodarki ściekowej terenów wiejskich w wyznaczonych 

aglomeracjach do stanu wymaganego prawem poprzez czyszczenie ścieków do 

określonych parametrów jakościowych – realizacja KPOŚK, 

− zmniejszenie negatywnego oddziaływania hałasu na człowieka. 

 

Program ochrony środowiska województwa opolskiego do 2020 r. formułuje następujące cele 

w poszczególnych „obszarach interwencji”: 

• Ochrona klimatu i jakości powietrza: 

− Poprawa stanu jakości powietrza na terenie województwa w stosunku do roku 

bazowego. 

• Zagrożenia hałasem: 
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− Poprawa stanu klimatu akustycznego na terenie województwa 

− Wzmocnienie działań mających na celu zapobiegnie sytuacjom konfliktowym w 

zakresie oddziaływania akustycznego. 

• Pola elektromagnetyczne: 

− Utrzymanie poziomu PEM na obecnym poziomie. 

• Gospodarowanie wodami: 

− Niepogarszanie stanu wód. 

− Zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego. 

− Regulacja cieków. 

− Przeciwdziałanie skutkom suszy. 

− Ochrona wód. 

• Gospodarka wodnościekowa: 

− Ochrona wód. 

− Zapewnienie dostępu do awaryjnego źródła wody. 

• Zasoby geologiczne: 

− Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami kopalin. 

• Gleby: 

− Ochrona i racjonalne wykorzystanie gleb z dostosowaniem formy zagospodarowania 

oraz kierunków i intensywności produkcji do ich naturalnego potencjału 

przyrodniczego. 

− Ochrona gleb przed negatywnym wpływem czynników naturalnych. 

− Ograniczenie negatywnego oddziaływania procesów gospodarczych na powierzchnię 

ziemi (zwłaszcza zmniejszanie udziału terenów o przekształconej i zanieczyszczonej 

powierzchni ziemi). 

• Zasoby przyrodnicze: 

− Kształtowanie systemu przyrodniczego, ochrona krajobrazu i różnorodności 

biologicznej. 

− Polepszenie wiedzy o stanie środowiska przyrodniczego regionu w celu wzmocnienia 

jego ochrony. 

− Ochrona i rewaloryzacja krajobrazu kulturowego wsparciem dla ochrony środowiska 

przyrodniczego. 

− Zwiększanie lesistości i zrównoważona gospodarka leśna 

• Zagrożenie poważnymi awariami: 

− Zapobieganie wystąpieniu awarii oraz eliminacja i minimalizacja skutków w przypadku 

wystąpienia. 

• Działalność edukacyjna: 

− Podnoszenie świadomości ekologicznej, zmiana postaw i zachowań społeczeństwa, 

w tym dzieci i młodzieży, firm. 
 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2013-2016 z 

perspektywą na lata 2017-2020 - wyznacza następujące cele dla gminy Tarnów Opolski z 

zakresu ochrony środowiska: 

 środowisko dla zdrowia – poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa 

ekologicznego, 

 ochrona dziedzictwa przyrodniczego, 

 poprawa jakości wód powierzchniowych– budowa kanalizacji na terenie gminy. 
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  W dziedzinie planowania przestrzennego ustalono cel średniookresowy do 2020 r.: 

„Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, biorących pod 

uwagę długofalowe potrzeby zrównoważonego rozwoju oraz uwzględniających treść 

opracowań ekofizjograficznych i programów ochrony środowiska o zasięgu regionalnym i 

lokalnym”.  W ramach realizacji tego celu przyjęto działania: 

„- uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego wymagań ochrony środo-

wiska i gospodarki wodnej, w szczególności wynikających z obowiązujących przepisów 

prawnych, strategii, polityk, planów i programów, w tym programów ochrony środowiska, a 

przede wszystkim treści opracowań ekofizjograficznych”. 

Podsumowanie  

Analiza ustaleń projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Tarnów Opolski w kontekście omówionych wyżej aktów wskazała, że 

polityka przestrzenna gminy formułowana była z poszanowaniem zasad i wytycznych 

zawartych w tych dokumentach, gdyż: 

− studium przeznacza tereny o najlepszych, naturalnych predyspozycjach i walorach 

rozwojowych dla preferowanych kierunków użytkowania terenów – rolnictwa, leśnictwa, 

mieszkalnictwa, gospodarki surowcami i przemysłu, 

− przyjęte rozwiązania kierunkowe minimalizują i zapobiegają potencjalnym konfliktom 

przestrzennym terenów przyrodniczych z innymi sposobami zagospodarowania,  

− wyłączono wrażliwe struktury przyrodnicze z kolizyjnych form zagospodarowania, 

− w zakresie ochrony zasobów wodnych i złóż surowców mineralnych wypełniono przepisy 

ustawy Prawo geologiczne i górnicze w odniesieniu do udokumentowanych złów kopalin, 

terenów i obszarów górniczych, stref ochronnych ujęć wody,  

− w zakresie ochrony gruntów rolnych m.in. ograniczono przeznaczanie terenów rolnych, w 

szczególności wysokich klas bonitacyjnych, na cele nierolnicze, 

− w zakresie ochrony przeciwpowodziowej wyłączono zakazane przepisami szczególnymi 

formy zagospodarowania przestrzennego terenów szczególnego zagrożenia powodzią, 

− dążono do likwidacji przyrodniczo-środowiskowych konfliktów przestrzennych poprzez 

wyznaczanie niekolizyjnych przebiegów układu komunikacyjnego, przebiegu korytarzy 

infrastruktury technicznej oraz ograniczenie lokalizacji obiektów uciążliwych w otoczeniu 

terenów chronionych.  

   Obszary problemowe oraz zdiagnozowane (także nierozstrzygnięte) konflikty przestrzenne 

i środowiskowe – omówiono w rozdziale 6.3. Obszary i obiekty konfliktowe i problemowe. 

 

4.0 OKREŚLENIE STANU I FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA W GMINIE TARNÓW 

OPOLSKI 

4.1. Położenie gminy Tarnów Opolski 

Gmina Tarnów Opolski posiada korzystne położenie administracyjne – znajduje się w 

centralnej części województwa opolskiego, administracyjnie wchodzi w skład powiatu 

opolskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie miejskiego ośrodka wojewódzkiego – miasta 

Opola. Gmina zajmuje obszar o powierzchni 82 km2, co lokuje ją na 25 pozycji wśród 71 

gmin w województwie. 

Gmina Tarnów Opolski graniczy: od północy z gminą Chrząstowice, od wschodu z gminą 

Izbicko w powiecie strzeleckim, od południa z gminą Gogolin w powiecie krapkowickim, od 

zachodu z gminą Prószków w powiecie opolskim, od północnego-zachodu z miastem Opole.  

Osadnictwo gminy tworzy 8 wsi o łącznym zaludnieniu 9612 mieszkańców (2017 r.). 
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Obszar gminy Tarnów Opolski leży na pograniczu dwóch regionów fizyczno-

geograficznych: Niziny Śląskiej i Wyżyny Śląsko – Krakowskiej.  

W skład Niziny Śląskiej wchodzą: 

• Mezoregion Równiny Opolskiej, do którego należy wschodnia część gminy – silnie 

zdenudowany obszar, zbudowany z piasków, w mniejszym stopniu również z glin 

pochodzenia lodowcowego. 

• Mezoregion Pradoliny Odry (Wrocławskiej), do którego należy wąski pas wzdłuż Odry w 

zachodniej części gminy, zajmujący jej współczesne dno oraz częściowo jej tarasy 

plejstoceńskie. 

Część gminy na południe od Kosorowic i Tarnowa Opolskiego to fragment Masywu Chełmu 

należącego do Wyżyny Śląsko – Krakowskiej. Zbudowany jest z wapieni i dolomitów 

środkowego triasu. 

 

4.2. Ukształtowanie terenu, wody powierzchniowe. 

Obszar gminy jest średnio zróżnicowany pod względem hipsometrycznym. Widoczny jest 

łagodny spadek powierzchni terenu w kierunku północno-zachodnim, tj. w kierunku doliny 

Odry, która stanowi bazę denudacyjną i najniżej położony obszar gminy (155.0 – 157.0 m 

n.p.m.). Najwyżej położony teren znajduje się w części południowo-wschodniej i północno- 

wschodniej (190.0 – 200.0 m n.p.m).  

Pod względem hipsometrycznym teren gminy można podzielić na następujące strefy: 

• Strefa zachodnia – zajęta przez dolinę Odry. Jest to płaski, nisko położony obszar, gdzie 

dodatkowo występują płytkie zagłębienia będące pozostałością małych dolin i 

starorzeczy. Granicę doliny oddziela wyraźna krawędź morfologiczna. 

• Strefa centralna – położona wyżej w stosunku do doliny Odry, oddzielona od niej 

naturalną krawędzią dolinną. Tworzy ją płaski taras plejstoceński Odry oraz równina 

wolnolodowcowa, które to formy wzajemnie się przenikają, przez co granica między nimi 

nie jest możliwa do wydzielenia na podstawie obserwacji w terenie. Strefa ta jest mało 

zróżnicowana hipsometrycznie i leży na wysokości 160.0 – 180.0 m n.p.m. Rozcinają ją 

płytkie i wąskie, słabo zaznaczające się w terenie doliny rzeczne. 

• Strefa wschodnia, południowo-wschodnia i północno-wschodnia – to teren bardziej 

zróżnicowany hipsometrycznie oraz ze względu na nagromadzone różnorodne formy 

rzeźby. Położony jest średnio 170.0 – 200.0 m n.p.m., miejscowo występują większe 

deniwelacje rzędu 10-15 m. W okolicach Raszowej występuje obszar najbardziej 

urozmaicony morfologicznie i krajobrazowo – niewielki fragment morenowych Wzgórz 

Dębskich z kulminacją 187 m n.p.m.  Obszar ten rozcina również szeroka dolina rzeki 

Suchej. Na podobną wysokość wznosi się przynależny do gminy fragment przedpola 

Chełmu w południowo - wschodniej części gminy, w okolicach Ogórka i Rajsówki. 

   Stosunkowo dużą powierzchnię (ok. 100 ha) zajmują w gminie formy antropogeniczne – 

wyrobiska i zwałowiska związane z odkrywkową eksploatacją wapieni (Tarnów Opolski, 

Nakło) oraz kruszywa (Kosorowice, Kąty Opolskie, Przywory, Nakło). Większość wyrobisk po 

eksploatacji wapieni jest już zasypana. Wyrobiska po eksploatacji kruszywa tylko w części są 

wypełnione wodą, większość z nich pozostaje niezrekultywowana. 

    Na północ i zachód od Kosorowic gmina Tarnów Opolski leży w zlewni Odry i jej 

prawostronnych dopływów: Czarnki, Strugi (Lutni) i Suchej. Część gminy położona na 
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południe od linii Miedziana – Kosorowice – Tarnów Opolski – Nakło, jest zupełnie 

pozbawiona cieków. Cechuje ją ujemny bilans wód powierzchniowych, całkowicie 

wsiąkających w przepuszczalne podłoże – piaszczyste i wapienne. 

Odra (jednolita część wód powierzchniowych – PLRW 60002111799) stanowi zachodnią 

granicę gminy na odcinku 6 km. Jest rzeką skanalizowaną i żeglowną. Najbliższe porty 

rzeczne znajdują się w Choruli – 1,5 km na południe oraz w Grotowicach (Metalchem) – 3 

km na północ od granicy gminy. W 137,4 km biegu Odry, w Kątach Opolskich znajduje się 

stopień wodny ze śluzą (Śluza Kąty). Obiekt składa się z jazu sektorowego, śluz dużej i 

małej. Piętrzenie stopnia wodnego wynosi 1,2 m (woda dolna – 154,3 m, woda górna – 155,5 

m). Śluza i stopień były zmodernizowane na przełomie lat 80 – tych i 90 – tych XX wieku. 

 

 

Ryc. Jednolite części wód powierzchniowych (JCWP) i wód podziemnych (JCWPd) w 

granicach gminy Tarnów Opolski 

Dopływy Odry przepływające przez gminę – Czarnka i Struga, biorą początek na jej 

obszarze i odznaczają się niestabilnymi, niewielkimi przepływami naturalnymi. Oba cieki nie 

tworzą wyraźnie zaznaczonych dolin i mają niewielkie spadki podłużne. 

Czarnka wypływa ze źródeł w Nakle. W górnym biegu płynie na krótkim odcinku w 

kierunku północno-zachodnim, skrajem doliny Suchej, a następnie na zachód. Uchodzi do 

Odry w okolicach Groszowic. Od wsi Walidrogi jej zlewnia porośnięta jest lasem. 

Struga (Lutnia) wypływa z kilku źródeł wysiękowych na Łąkach Groszowickich i w lasach. 

Główny ciek zasilany jest wodami pochodzącymi z odwadniania odkrywkowej kopalni 

wapienia „Tarnów Opolski”. Wody tłoczone są rurociągiem ze stacji pomp w kopalni do 

komory osadnikowej przy zachodnim ogrodzeniu zakładu Lhoist Opolwap. Na łąkach 

Groszowickich i w dolinie Odry rzeka traci część wody na rzecz odpływu podziemnego. Na 

zachód od Kosorowic Struga płynie w pobliżu kilku stawów, będących pozostałością po 

eksploatacji kruszywa. Starsze z tych stawów o funkcji hodowlanej i rekreacyjnej zasilane są 
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przez system zastawek i podziemnych kanałów, bez czego poziom wody w nich byłby 

znacznie niższy. 

 

Ryc. Ukształtowanie powierzchni gminy Tarnów Opolski na tle województwa 

Sucha od źródeł w Strzelcach Opolskich na przestrzeni kilkunastu kilometrów znika w 

ponorach krasowych i ponownie wypływa na powierzchnię w miejscowości Sucha. W 

dalszym biegu, na obszarze gminy Izbicko, zasila duży kompleks stawów hodowlanych 

(Utrata, Grabówek). Przez gminę Tarnów Opolski przepływa kilkoma odnogami (główne – 

Sucha Lewa, Sucha Prawa) na krótkim odcinku zaledwie 3 km, w okolicach Raszowej. 

Uchodzi do Jemielnicy (dopływ Małej Panwi) w Chrząstowicach. 

Wława tworzy odrębną zlewnie w obrębie gminy. Z systemem zasilających ten ciek rowów 

odwadnia obszar leśny położony w północnej części gminy. Ciek tworzy się na północny – 

zachód od Tarnowa Opolskiego, a zasila Czarnkę poza granicami gminy w rejonie Opola – 

Malinki. 
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W gminie Tarnów Opolski w zasadzie nie występują naturalne zbiorniki wodne, a istniejące 

powstały przez zawodnienie wyrobisk po eksploatacji piasków i żwirów. Położone są 

pomiędzy Przyworami, Kosorowicami i Miedzianą.  Zbiorniki wodne naturalne występują 

tylko w odciętych starorzeczach Odry. 

 

Jakość wód powierzchniowych. 

Ocenę stanu wód powierzchniowych wykonuje się w odniesieniu do jednolitych części wód 

(w skrócie JCW), które są podstawową jednostką gospodarki wodnej służącą planowaniu 

wodami i ocenie realizacji celów środowiskowych im przypisanych. Jednolite części wód 

powierzchniowych (JCWp) dzieli się na: 

− naturalne, dla których określa się stan ekologiczny i stan chemiczny 

− sztuczne, czyli powstałe w wyniku działalności człowieka), dla których określa się 

potencjał ekologiczny i stan chemiczny 

− silnie zmienione, ich charakter został w znacznym stopniu zmieniony w następstwie 

fizycznych przeobrażeń, będących wynikiem działalności człowieka, dla których określa 

się potencjał ekologiczny i stan chemiczny 

Ocena stanu jednolitych wód powierzchniowych w województwie opolskim w 2017 r. 

przeprowadzona została na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 

2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz 

środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1187). 

Rozporządzenie to transponuje zapisy dyrektywy 2013/39/UE1 i wprowadza bardziej 

rygorystyczne środowiskowe normy jakości dla następujących substancji priorytetowych: 

antracen, fluoranten, ołów i jego związki, naftalen, nikiel i jego związki, WWA – 

benzo(a)piren, badanych w matrycy wodnej - w porównaniu z poprzednio obowiązującymi 

aktami. W stosunku do lat ubiegłych uległ też zmianie sposób i zasady klasyfikacji 

poszczególnych elementów jakości wód powierzchniowych: biologicznych, 

fizykochemicznych, hydromorficznych i chemicznych. I tak - klasyfikacja elementów 

fizykochemicznych w wielu przypadkach mogła się obniżyć w stosunku do poprzednich lat 

mimo braku rzeczywistej zmiany w mierzonych stężeniach substancji zanieczyszczających. 

Stąd w niniejszej prognozie nie zostanie odniesione wyniki badań i ocena jednolitych części 

wód powierzchniowych do stanu z lat ubiegłych.  

 

Jednolite części wód powierzchniowych na obszarze gminy Tarnów Opolski 

Dorzecze Region wodny 

Jednolita część wód powierzchniowych Typ 

Kod Nazwa Nr Nazwa 

Odra Środkowa Odra 

RW600017117789 Czarnka 17 

Potok 

nizinny 

piaszczysty 

RW60001711776 Lutnia 17 Potok 

nizinny 

                                                 
1 Pełna nazwa tego aktu: DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/39/UE z dnia 12 

sierpnia 2013 r. zmieniająca dyrektywy 2000/60/WE i 2008/105/WE w zakresie substancji priorytetowych w 

dziedzinie polityki wodnej 
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piaszczysty 

RW60002111799 
Odra od Osobłogi 

do Małej Panwi 
21 

Wielka rzeka 

nizinna 

RW6000171188949 Swornica 17 

Potok 

nizinny 

piaszczysty 

RW600017118889. 
Jemielnica od 

źródła do Suchej 
17 

Potok 

nizinny 

piaszczysty 

Objaśnienia tabeli: 

Typy rzek: 

- typ 17: potok nizinny piaszczysty na utworach staroglacjalnych, zlewnia 10-100 km2, 

wysokość: poniżej 200 m n.p.m. 

- typ 21: wielka rzeka nizinna, zlewnia: powyżej 10 000 km2, wysokość: poniżej 200 m n.p.m. 

 

Ocena stan jednolitych części wód powierzchniowych w 2017 r. 

Kod i nazwa 

JCWP 

Nazwa punktu 

pomiarowego 

Klasyfikacja 

stanu/potencjału 

ekologicznego 

Klasyfikacja 

stanu 

chemicznego 

Ocena stanu 

JCWp 

RW600017117789 

Czarnka 

Czarnka - Opole-

Groszowice 

Umiarkowany 

stan ekologiczny 
Brak danych Zły stan wód 

RW60002111799 

Odra od Osobłogi 

do Małej Panwi 

Odra-Wróblin, 

powyżej ujścia 

Małej Panwi 

Zły potencjał 

ekologiczny 
Poniżej dobrego Zły stan wód 

RW600017118889 

Jemielnica od 

źródła do Suchej 

Chrząstawa 

(Jemielnica) - 

Chrząstowice 

Brak danych Brak danych Brak oceny 

Opracowano na podstawie Ocena wód powierzchniowych za 2017 rok w województwie opolskim, 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, www.opole.pios.gov.pl 

 

Plan Gospodarowania Wodami w obszarze gminy Tarnów Opolski 

Dorzecze Odry dzieli się na regiony wodne: Górnej, Środkowej i Dolnej Odry, te z kolei na 

zlewnie poszczególnych rzek (JCWP – jednolite części wód powierzchniowych) oraz na 

jednolite części wód podziemnych (JCWPd). Sposób gospodarowania wodami 

powierzchniowymi i wodami podziemnymi ustala rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 

października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Odry 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1967). 

Plan Gospodarowania Wodami (PGW) jest podstawą do podejmowania decyzji mających 

wpływ na stan zasobów wodnych i związany z nimi stan środowiska, a ponadto określa 

zasady gospodarowania wodami w trakcie 6-letniego cyklu planistycznego. Gmina Tarnów 

Opolski leży w regionie wodnym Środkowej Odry. Obszar gminy stanowią fragmenty 

następujących zlewni – jednolitych części wód powierzchniowych: 

    Celem środowiskowym dla JCWP rzecznych w zakresie stanu chemicznego jest dobry 

stan chemiczny. Wskaźniki stanu dobrego przyjęto zgodnie z rozporządzeniem 

http://www.opole.pios.gov.pl/
http://www.opole.pios.gov.pl/
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klasyfikacyjnym. Celem środowiskowym dla JCWP rzecznych w zakresie elementów 

hydromorfologicznych jest dobry stan tych elementów (II klasa). 

 

Charakterystyka jednolitych części wód powierzchniowych w obszarze gminy Tarnów Opolski 

 
Nazwa 
cieku 

 
Kod JCWP 

 
Czy jest 
monitoro

wany 

 
Typ i 

status 
JCWP 

 
Aktualny 

stan 
JCWP 

Ocena 
ryzyka 

nieosiągnię
cia 

celów 
środowisko

wych 

Zmiany 
hydromorfologiczne 

uzasadniające 
wyznaczenie statusu 

Czarnka 
RW6000171

17789 
TAK 17, NAT ZŁY zagrożone nie dotyczy 

Lutnia 
RW6000171

1776 
Nie  17, NAT dobra 

niezagrożo

na 
nie dotyczy 

Odra od 
Osobłogi 
do Małej 
Panwi 

RW6000211

1799 
tak 

21, 

SZCW 
zły zagrożona 

przekroczenie 
wskaźników: m2, 

m3, m4 

Swornica 
RW6000171

188949 
tak 

17, 

SZCW 
zły zagrożone 

przekroczenie 

wskaźników: i2, i3, 
m4 

Jemielnica 

od źródła 
do Suchej 

RW6000171

18889 
tak 

17, 

SZCW 
zły zagrożone 

przekroczenie 

wskaźników: i2, i3, 
m3, m4 

Objaśnienia tabeli: 

1) Typy: 

- typ 17: potok nizinny piaszczysty na utworach staroglacjalnych, zlewnia 10-100 km2, 

wysokość: poniżej 200 m n.p.m. 

- typ 21: wielka rzeka nizinna, zlewnia: powyżej 10 000 km2, wysokość: poniżej 200 m n.p.m. 

2) NAT: naturalny, SZCW: silnie zmieniona część wód. 

3) Wskaźniki obrazujące skalę zmian antropogenicznych:  

- m2: sumaryczna wysokość budowli piętrzących odniesiona do sumy spadów cieków istotnych 

w zlewni części wód;  

- m3: łączna długość części cieków odciętych przez budowle poprzeczne o spadzie h>0,7 m (dla 

rzek górskich i wyżynnych) lub h>0,4 m (dla rzek nizinnych) odniesiona do sumarycznej 

długości cieków istotnych,  

- m4 – łączna długość odcinków rzek, na których prowadzone były prace regulacyjne (zabudowa 

podłużna oraz udokumentowana zmiana biegu rzeki) odniesiona do sumarycznej długości 

cieków istotnych), 

3) i2, i3 - wskaźniki hydrologiczne obrazujące zmiany ilościowe, obliczone zostały na podstawie 

informacji dotyczących średnich i średnich niskich przepływów charakterystycznych oraz danych o 

poborach wód pochodzących z pozwoleń wodnoprawnych. 

    

W przypadku JCW monitorowanych, które zgodnie z wynikami oceny stanu 

przeprowadzonej przez GIOŚ osiągają bardzo dobry stan ekologiczny, celem 

środowiskowym jest utrzymanie hydromorfologicznych parametrów oceny na poziomie I 

klasy.  

    Ponadto, dla osiągnięcia celów środowiskowych, istotne jest umożliwienie swobodnej 

migracji organizmów wodnych przez zachowanie lub przywrócenie ciągłości ekologicznej 
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cieków. Plan udrażniania korytarzy rzecznych powinien skupiać się na gatunkach 

kluczowych, wodach priorytetowych i etapach udrożnień. Na podstawie literatury określono 

JCWP istotne z punktu widzenia migracji ryb dwuśrodowiskowych, na których konieczne jest 

zachowanie ciągłości hydromorfologicznej. Dla tych JCWP (w gminie Tarnów Opolski 

dotyczy to tylko samej Odry) został wskazany uszczegółowiony cel środowiskowy, jakim jest 

dobry stan lub potencjał ekologiczny, oraz możliwość migracji organizmów wodnych na 

odcinku cieku istotnego. 

 

Cele środowiskowe dla JCWP rzecznych w obszarze gminy Tarnów Opolski 

Nazwa cieku Kod JCWP 

Cel środowiskowy 

stan lub potencjał ekologiczny 
stan 

chemiczny 

Czarnka 
RW600017 

117789 
dobry stan ekologiczny dobry  

Lutnia 
RW600017 

11776 
dobry stan ekologiczny dobry  

Odra od Osobłogi do 
Małej Panwi 

RW600021 
11799 

dobry potencjał ekologiczny; 
możliwość migracji organizmów 

wodnych na odcinku cieku 
istotnego - Odra w obrębie JCWP 

dobry  

Swornica 
RW600017 
1188949 

dobry potencjał ekologiczny dobry  

Jemielnica od źródła 
do Suchej 

RW600017 
118889 

dobry potencjał ekologiczny;  dobry  

 

  Wymienione w powyższej tabeli cele środowiskowe powinny zostać osiągnięte w możliwie 

najkrótszym terminie. Jednakże przewiduje się możliwość wprowadzenia odstępstwa od 

założonych celów środowiskowych, jeżeli ich osiągnięcie nie będzie możliwe z określonych 

przyczyn.  

 

Przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego lub ustalenie celów mniej 

rygorystycznych celów dla JCWP rzecznych w gminie Tarnów Opolski 

Nazwa 

cieku 
Kod JCWP 

Odstępstwo i 

jego typ 

Termin 

osiągnięcia 

dobrego 

stanu 

 

Uzasadnienie 

odstępstwa 

Czarnka RW600017117789 

przedłużenie 
terminu 

osiągnięcia celu 
środowiskowego – 

brak możliwości 
technicznych 

2027 

Brak możliwości 

technicznych. W zlewni 

JCWP nie 

zidentyfikowano presji 

mogącej być przyczyną 

występujących 

przekroczeń wskaźników 

jakości. Konieczne jest 

dokonanie szczegółowego 

rozpoznania przyczyn w 

celu prawidłowego 

zaplanowania działań 

naprawczych. Wdrożenie 
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działań będzie mogło 

nastąpić dopiero po ich 

rozpoznaniu, dlatego też 

przewiduje się możliwość 

wdrożenia zaplanowanych 

działań po roku 2027. W 

celu rozpoznania przyczyn 

nieosiągnięcia dobrego 

stanu zaplanowano 

następujące działania: 

pogłębiona analiza presji 

fizykochemicznej 

Lutnia RW60001711776 nie nie dotyczy nie dotyczy 

Odra od 
Osobłogi 
do Małej 
Panwi 

RW60002111799 tak 2027 

Brak możliwości 

technicznych. Wdrożenie 

skutecznych i efektywnych 

działań naprawczych 

wymaga szczegółowego 

rozpoznania wpływu 

zidentyfikowanej presji i 

możliwości jej redukcji. W 

bieżącym cyklu 

planistycznym dokonano 

rozpoznania potrzeb w 

zakresie przywrócenia 

ciągłości morfologicznej w 

kontekście dobrego stanu 

ekologicznego JCWP. W 

programie działań 

zaplanowano działanie 

„wariantowa analiza 

sposobu udrożnienia 

budowli piętrzących na 

cieku Odra wraz ze 

wskazaniem wariantu do 

realizacji oraz 

opracowaniem 

dokumentacji projektowej” 

obejmujące szczegółową 

analizę lokalnych 

uwarunkowań, mającą na 

celu dobór optymalnych 

rozwiązań technicznych. 

Wdrożenie konkretnych 

działań naprawczych 

będzie możliwe dopiero 

po przeprowadzeniu wyżej 

wymienionych analiz. 

Ponadto w programie 

działań zaplanowano 

działania polegające na 

wykonaniu nowej 

przepławki w ramach 

zadań: "Poprawa stanu 
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ochrony 

przeciwpowodziowej 

Brzegu na Odrze poprzez 

przebudowę hydrowęzła", 

"Modernizacja jazów 

odrzańskich na odcinku w 

zarządzie Regionalnego 

Zarządu Gospodarki 

Woddnej w Wrocławiu - 

woj. opolskie, etap 1 - jaz 

Zwanowice", 

"Modernizacja jazów 

odrzańskich na odcinku w 

zarządzie Regionalnego 

Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Wrocławiu - 

województwo opolskie, II 

etap (Dobrzeń)", 

"Modernizacja stopnia 

Chróścice - 

przystosowanie do III 

klasy drogi wodnej", 

którego skutkiem będzie 

przywrócenie możliwości 

migracji ichtiofauny na 

wskazanym odcinku cieku 

w JCWP 

Swornica RW6000171188949 nie  nie dotyczy 

Jemielnica 
od źródła 
do Suchej 

RW600017118889 

tak, przedłużenie 
terminu 

osiągnięcia celu 
środowiskowego, 
brak możliwości 

technicznych 

2021 

Brak możliwości 

technicznych. W zlewni 

JCWP nie 

zidentyfikowano presji 

mogącej być przyczyną 

występujących 

przekroczeń wskaźników 

jakości. Konieczne jest 

dokonanie szczegółowego 

rozpoznania przyczyn w 

celu prawidłowego 

zaplanowania działań 

naprawczych. 

Rozpoznanie przyczyn 

nieosiągnięcia dobrego 

stanu zapewni realizacja 

działań na poziomie 

krajowym: utworzenie 

krajowej bazy danych o 

zmianach 

hydromorfologicznych, 

przeprowadzenie 

pogłębionej analizy presji 

pod kątem zmian 

hydromorfologicznych, 

opracowanie dobrych 
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praktyk w zakresie robót 

hydrotechnicznych i prac 

utrzymaniowych wraz z 

ustaleniem zasad ich 

wdrażania oraz 

opracowanie krajowego 

programu renaturalizacji 

wód powierzchniowych 

 

 

Obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa 

stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie 

Nazwa cieku Kod JCWP 
Typ i nazwa obszaru 

chronionego, kod 

Przedmioty ochrony 

obszaru chronionego 

zależne od wód 

Lutnia RW60001711776 

Obszar Natura 2000 

Kamień Śląski 

PLH160003 

Czerwończyk nieparek 

Lycaena dispar 

Odra od Osobłogi do 

Małej Panwi 
RW60002111799 

Obszar chronionego 

krajobrazu Bory 

Niemodlińskie 

OCHK12 

Kompleks 

ekosystemów w tym: 

jeziora, małe zbiorniki 

wodne, cieki, siedliska 

przyrodnicze 

6410 (zmiennowilgotne 

łąki trzęsicowe), 

7150 (obniżenia na 

podłożu torfowym z 

roślinnością ze 

związku 

Rchynchosporion) 

91D0 (bory i lasy 

bagienne), 

 91E0 (łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe), 

 91F0 (łęgowe lasy 

dębowo-wiązowo-

jesionowe) 

 i inne 

Swornica RW6000171188949 

Obszar Natura 2000 

Łąki w okolicach 

Chrząstowic 
PLH160010 

 

Czerwończyk nieparek 

Lycaena dispar, 

Modraszek nausitous 

Maculinea nausithous, 

Modraszek telejus 

Maculinea teleius 

Jemielnica od źródła 

do Suchej 
RW600017118889  

Obszar Natura 2000 

Kamień Śląski 

PLH160003 

Czerwończyk nieparek 

Lycaena dispar 

Obszar Natura 2000 

Łąki w okolicach 

Chrząstowic 

Czerwończyk nieparek 

Lycaena dispar, 

Modraszek nausitous 

Maculinea nausithous, 
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PLH160010 

 

Modraszek telejus 

Maculinea teleius 

Park Krajobrazowy 

Góra św. Anny  
PK23 

Różnorodność 

biologiczna, kompleks 

ekosystemów, 

siedliska gatunków. W 

szczególności: sieć 

wód, strumienie, 

źródliska, łęgi, flora i 

fauna ekosystemów 

wodno-błotnych 

Obszar natura 2000 

Góra Św. Anny 
PLH160002 

siedlisko 6430, 
siedlisko 7220, 
siedlisko 7230, 
siedlisko 91E0 

Obszar chronionego 

krajobrazu Lasy 

Stobrawsko-Turawskie 

OCHK170 

Kompleks 

ekosystemów w tym: 

jeziora, małe zbiorniki 

wodne, cieki, siedliska 

przyrodnicze 3150, 

3260, 6410, 7110, 

7120, 91D0, 91E0, 

91F0 i inne 

Rezerwat przyrody 

Srebrne Źródła 

REZ1216 

Wysięki i wypływy wód 

podziemnych. Łęg 

jesionowo-olszowy, łęg 

wiązowo-jesionowy. 

Szklarnik leśny 

 

4.3. Gleby 

Najlepsze gleby w gminie Tarnów Opolski występują w dolinie Odry. Są to gleby 

hydrogeniczne – napływowe mady rzeczne ciężkie (gliniaste). Pod względem przydatności 

rolniczej grunty orne w dolinie Odry, w okolicach wsi Kąty Opolskie, należą do kompleksu 2- 

pszennego dobrego. We fragmencie doliny należącym do wsi Przywory, obok kompleksu 

pszennego dobrego duże połacie zajmuje kompleks 5-żytni dobry. W niżej położonych 

obszarach doliny dominują użytki zielone kompleksu 2z – użytki średnie.  

Inny charakter mają gleby hydrogeniczne w dolinie rzeki Suchej. Są to mady rzeczne 

bardzo lekkie, piaszczyste, stanowiące użytki zielone średnie (kompleks 2z). 

Na obszarach przyległych do dolin Odry i Suchej duże powierzchnie zajmują gleby 

semihydrogeniczne – czarne ziemie zdegradowane powstałe z piasków gliniastych lekkich w 

wilgotnym środowisku. Należą do nich gleby w rejonie między Kosorowicami a Przyworami 

(Łąki Groszowickie, Hakierówki, Na Bagnie) oraz w pasie przyległym od zachodu do doliny 

Suchej (Nakło, Grabówek, Raszowa). Przeważają tam użytki zielone kompleksu 2z, w 

mniejszym udziale grunty kompleksu 5 (żytni dobry). 

Pozostałe grunty rolne w północnej i zachodniej części gminy należą do gleb 

autogenicznych – bielicowych (rdzawych) i brunatnych (właściwych i płowych, 
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wykształconych z piasków słabogliniastych, lokalnie z glin lekkich (zwałowych). Dominują 

kompleksy rolniczej przydatności 5 (żytni dobry) oraz 6 (żytni słaby) 

Wskaźnik bonitacji jakości i przydatności rolniczej gleb gminy Tarnów Opolski wynosi 40,5 

punktów, co w skali województwa opolskiego jest jedną z najniższych wartości, która zalicza 

je do gruntów o słabej jakości. Na obszarze gminy występują gleby należące do klas od II do 

VI, ale zdecydowanie przeważają najsłabsze gleby klasy V i VI, które łącznie zajmują 80% 

gruntów ornych oraz 46,6% użytków zielonych. Gleby klas IV a i IVb są kolejnymi ze względu 

na zajmowany areał. Stanowią przede wszystkim użytki zielone, gdyż obejmują 46,6% tej 

formy użytkowania. Gleby klasy III stanowią już tylko 6,5 % użytków zielonych i 4,8% 

gruntów ornych. Kumulują się głownie w obrębie doliny Odry, w mniejszym stopniu stanowią 

izolowane płaty na pozostałym obszarze gminy. Gleby klasy II występują już w znikomej 

ilości i nie mają znaczenia dla użytkowej przestrzeni rolniczej gminy. Gleby klasy I nie 

występują w gminie Tarnów Opolski. 

Wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej (WWRPP) odzwierciedlający 

potencjał przestrzeni produkcyjnej wynikający z warunków naturalnych (czynniki klimatyczne, 

wilgotnościowe, morfologiczne, jakościowe gleb) dla województwa opolskiego wynosi 81,6 

pkt. (najwyższy w kraju), natomiast dla gminy Tarnów Opolski wynosi 63 pkt., co jest jedną z 

niższych wartości w województwie. 

 

Chemizm gleb w gminie Tarnów Opolski nie jest przedmiotem monitoringu prowadzonego 

przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Najstarsze publikowane 

dane pochodzą z 2006 r.2 i były przedstawione w Prognozie oddziaływania na środowisko 

ustaleń 2. edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Tarnów Opolski. Poniżej zostaną one ponownie zaprezentowane. 

Zakwaszenie to niekorzystne zjawisko skutkujące utrudnionym pobieraniem przez rośliny 

składników pokarmowych oraz uaktywnieniem się związków toksycznych i wzrostem poboru 

metali ciężkich przez rośliny. Prowadzi to do zmniejszenia ilości plonów i pogorszenia jakości 

uzyskanych produktów. Procentowy udział w przedziałach odczynu gleb użytkowanych 

rolniczo w gminie Tarnów Opolski jest następujący (dane Okręgowej Stacji Chemiczno – 

Rolniczej w Opolu): 

− gleby bardzo kwaśne – ok. 8%, 

− gleby kwaśne – ok. 28%  

− gleby lekko kwaśne – ok. 35% 

− gleby obojętne – ok. 23 % 

− gleby zasadowe – ok. 5%. 

Magnez będący składnikiem chlorofilu jest bardzo ważnym pierwiastkiem dla procesów 

życiowych rośliny. Wysoki niedobór magnezu w połączeniu z zakwaszeniem całkowicie 

eliminuje gleby z możliwości produkcji zdrowej żywności. Zawartość przyswajalnego 

magnezu w glebie gminie Tarnów Opolski jest kształtuje się następująco:  

− bardzo niską zawartość tego pierwiastka wykazuje ok. 12% gleb 

− niską zawartość – ok. 16% gleb 

− średnią zawartość – ok. 20% gleb 

− wysoką zawartość – ok. 10% gleb 

                                                 
2 Stan środowiska w Opolu i powiecie opolskim, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 
Opolu, Opole 2007 
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− bardzo wysoka zawartość – ok. 42 % - jest to jednocześnie najwyższa wartość tego 

parametru wśród gmin powiatu opolskiego. 

Fosfor stanowi niezbędny składnik dla rozwoju rośliny, gdyż wpływa dodatnio na 

pobieranie przez rośliny innych składników pokarmowych. Zawartość przyswajalnego 

magnezu w glebie gminie Tarnów Opolski jest kształtuje się następująco: 

− bardzo niską zawartość tego pierwiastka wykazuje ok. 6% gleb 

− niską zawartość – ok. 16% gleb 

− średnią zawartość – ok. 16 gleb 

− wysoką zawartość – ok. 14% gleb 

− bardzo wysoką zawartość – ok. 48 % - jest to jednocześnie jedna z najwyższych 

wartości tego parametru wśród gmin powiatu opolskiego. 

Potas występuje w glebie w znacznie większych ilościach niż fosfor, przeważnie w postaci 

mineralnej. Zapobiega przedwczesnemu dojrzewaniu roślin, wpływa korzystnie na rozwój 

systemu korzeniowego oraz jest niezbędny do przebiegu niektórych procesów fizjo-

logicznych. Zawartość potasu w glebach gminy Tarnów Opolski jest następująca: 

− bardzo niską zawartość tego pierwiastka wykazuje ok. 3 % gleb 

− niską zawartość – ok. 30% gleb 

− średnią zawartość – ok. 36 % gleb 

− wysoką zawartość – ok. 22% gleb 

− bardzo wysoką zawartość – ok. 9 %. 

 

4.4. Warunki gruntowo-wodne 

4.4.1.  Budowa geologiczna 

Najgłębsze podłoże geologiczne tworzą skały karbonu – piaskowce szarogłazowe, 

mułowce i lupki ilaste, które zalegają na bardzo dużej głębokości (ponad 700 m) i nie zostały 

szczegółowo rozpoznane.  

Gmina Tarnów Opolski leży w obrębie jednostki geologicznej zwanej monokliną 

przedsudecką – struktury o charakterze płytowym, nachylonej monoklinalnie pod kątem kilku 

stopni w kierunku północnym i północno-wschodnim. Dolne partie monokliny przedsudeckiej 

budują osady permu dolnego – czerwonego sprągowca.  W rejonie Tarnowa Opolskiego 

utworów tych nie stwierdzono. Zasadniczym elementem monokliny są skały triasu zalegające 

powyżej permu i na stropie utworów karbonu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Gmina Tarnów Opolski leży w obszarze występowania na powierzchni skał węglanowych 

(wapieni, margli, dolomitów) osadzonych w okresie triasu środkowego (inna nazwa – wapień 

muszlowy). Pierwotnie skały triasowe – jak wszystkie osady powstałe w środowisku wodnym- 

zalegały poziomo. Na skutek późniejszych ruchów górotwórczych południowa część tych 

osadów została wydźwignięta w górę i obecnie zapadają one na północ i północny wschód 

pod prawie stałym kątem kilkunastu stopni. Górna powierzchnia monokliny została poziomo 

ścięta erozyjnie, skutkiem tego – w miarę postępowania na północ odsłaniają się na 

powierzchni coraz młodsze (wydźwignięte wyżej) warstwy.  

Najstarsze ogniwa triasu (trias dolny – pstry piaskowiec) oraz część warstw triasu 

środkowego występują na większych głębokościach, a na powierzchni – w sąsiedniej gminie 

Gogolin. Poczynając od południowej granicy gminy w kierunku północnym odsłaniają się 

kolejnymi pasami następujące, coraz młodsze warstwy skalne triasu środkowego: 

• warstwy diploporowe i jemielnickie – dolomity i wapienie dolomityczne, porowate i mocno 

skawernowane, o miąższości 20 – 60 m, 
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• warstwy tarnowickie – wapienie dolomityczne, cienkopłytowe, przeławicone marglami, 

• warstwy wilkowickie – wapienie grubokrystaliczne z wkładkami dolomitów piaszczystych, 

margli i wapieni zlepieńcowatych, 

• warstwy boruszowickie – margle, miejscami przechodzące w mułowce, przeławicone 

dolomitami. 

W rejonie Tarnowa Opolskiego cały kompleks skał triasowych osiąga miąższość 240 m.  

Skały węglanowe triasu są silnie podatne na rozpuszczanie przez wodę. Efektem 

procesów ługowania są liczne leje krasowe widoczne np. na ścianach kamieniołomów w 

Tarnowie i Ogórku. Genezę krasową mają także suche, zasypane czwartorzędowymi 

utworami doliny w rejonie Miedzianej i Kosorowic. 

Od linii Przywory – Tarnów opolski – Nakło – Raszowa – Utrata do północnych granic 

gminy skały środkowego triasu przykryte są lądowymi, przeważnie słabo przepuszczalnymi 

utworami triasu górnego (kajpru) reprezentowanego przez iły, wapienie margliste, piaskowce 

i łupki ilaste, o charakterystycznym, wiśniowo – brunatnym zabarwieniu. Przy północnej 

granicy gminy utwory te mają miąższość od 10 m (Przywory – tuczarnia) do 40 m (studnie 

1B i 3B ujęcia Grotowice – Utrata). 

W dnie doliny Odry pod Groszowicami na triasie zalegają osady wapienne kredy opolskiej. 

Kompleks osadowych skał triasowych przebijają miejscami młodsze – trzeciorzędowe 

kominy wulkaniczne, wypełnione tufami (rejon Utraty). Inne osady trzeciorzędowe – iły szare 

– występują lokalnie w dolinie Odry i prawdopodobnie w innych miejscach. 

Na opisanych utworach starszego podłoża zalegają osady powstałe w okresie 

czwartorzędowym (ok. 1 mln lat wstecz – do dziś). W południowo – wschodniej części gminy 

pokrywy czwartorzędowej najczęściej brak albo występuje w postaci lokalnych, niezbyt 

miąższych płatów glin zwałowych, piasków wodnolodowcowych. Liczne w tym rejonie, a 

także w okolicach Raszowej, są głazy narzutowe, przywleczone przez lodowce ze 

Skandynawii. 

Na północy gminy miąższąść utworów czwartorzędowych wzrasta do kliku, nawet 

kilkunastu metrów. Oprócz glin zwałowych oraz piasków i żwirów wolnolodowcowych 

pojawiają się tu piaski rzeczne wypełniające dolinę Suchej, często zawierające domieszkę 

humusu. W bocznych dolinach i zagłębieniach bezodpływowych osadziły się namuły 

organiczne i torfy (Czarnka, Struga). Na przełomie trzeciorzędu i czwartorzędu rzeźba 

północnej i zachodniej części gminy była o wiele bardziej urozmaicona niż obecnie. Dolina 

Odry biegła na wschód od obecnej, przez Łąki Groszowickie i Malinę, Była wcięta w osadach 

kajpru do głębokości 20 m – 40 m poniżej współczesnej powierzchni terenu. W 

czwartorzędzie została zasypana piaskami i żwirami rzecznymi tworząc dzisiejsze terasy p 

zalewową (do 1-2 m powyżej poziomu wody w rzece) i nadzalewową (ok. 10 m). 

 

4.4.2. Wody podziemne 

Obszar gminy Tarnów Opolski jest bardzo zasobny w wody podziemne. Występują one w 

czterech piętrach wodonośnych: 

− czwartorzędowym  

− górnokredowym (G.Z.W.P. – 336 Niecka Opolska) 

− środkowotriasowym (G.Z.W.P. – 333, Opole – Zawadzkie) 

− dolnotriasowym (G.Z.W.P. – 335, Krapkowice – Strzelece Opolskie). 

Piętro wodonośne czwartorzędowe występuje w postaci ciągłej tylko w dolinach rzecznych: 

Odry, Suchej i ich dopływów - na północy i zachodzie gminy. Związane jest z utworami 
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piaszczysto – żwirowymi, zalegającymi od stropu triasu do powierzchni terenu. Są to wody 

płytkie o swobodnym zwierciadle 1,5 m – 2,5 m poniżej powierzchni terenu. Czwartorzędowe 

warstwy wodonośne mają zmienną miąższość i właściwości hydrogeologiczne. Na 

obszarach dolin głównych zasobność wód czwartorzędowych jest znaczna, natomiast na 

terenach wysoczyznowych mała. Zasilanie piętra czwartorzędowego następuje bezpośrednio 

z powierzchni terenu, ma ono także bezpośredni kontakt hydrauliczny z wodami 

powierzchniowymi – Odrą i jej dopływami. Z powodu braku warstwy izolacyjnej w stropie 

wody czwartorzędowe są bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia. 

Przepływ wód czwartorzędowych jest zgodny z ogólnym północno – zachodnim 

nachyleniem terenu, jadnak lokalnie może być inny, zwłaszcza w rejonie doliny Suchej, gdzie 

zwierciadło wody gruntowej jest nachylone w jej kierunku. Prędkość przepływu podziemnego 

jest średnia, rzędu 30 – 100 m/rok. 

Wody czwartorzędowe, zwłaszcza najpłytsze, odznaczają się mierną jakością, zawierają 

znaczne ilości związków żelaza, siarczanów i azotanów. 

Piętro wodonośne kredowe jest związane przede wszystkim z piaskowcami cenomanu 

tworzącymi podziemny zbiornik wodny na obszarze Opola (G.Z.W.P. – 336 Niecka Opolska). 

W granicach gminy Tarnów Opolski obejmuje jedynie zachodni jej fragment w dolinie Odry. 

W gminie Tarnów Opolski piętro to nie ma znaczenia użytkowego, natomiast stanowi jedno z 

głównych źródeł zaopatrzenia w wodę miasta Opola. 

Piętro wodonośne środkowotriasowe jest podstawowym źródłem wody pitnej w gminie, 

Czerpią z niego studnie ujęcia w Tarnowie Opolskim oraz studnie ujęcia Grotowice – Utrata 

dla miasta Opola.  

Wody tego piętra są typu szczelinowo – krasowego. Są najważniejszym na Opolszczyźnie 

zbiornikiem użytkowym wód podziemnych (G.Z.W.P. – 333 Opole – Zawadzkie). Główną 

warstwą wodną są wapienie, margle i dolomity środkowego triasu (wapienia muszlowego) o 

łącznej miąższości 50 – 100 m, w których woda krąży w systemie szczelin i pustek 

pochodzenia zarówno tektonicznego jak i krasowego. Spąg warstwy wodonośnej tworzą 

zbite i słabo przepuszczalne wapienie warstw gogolińskich, strop – ilaste utwory górnego 

triasu, które równocześnie izolują wody triasowe od wód czwartorzędowych w północnej 

części gminy. 

Na południe od granicy występowania napinającej pokrywy kajprowej wody środkowo-

triasowe mają zwierciadło swobodne na głębokości od kilku do przeszło 20 m poniżej 

powierzchni terenu. Powierzchnia piezometryczna tego poziomu wodonośnego jest 

nachylona w kierunku północno – zachodnim i w tym właśnie kierunku odbywa się naturalny 

przepływ podziemny. Spadki hydrauliczne są duże, ruch wody jest średnio szybki: 30 – 100 

m/rok, lokalnie jednak może dochodzić do 200 – 500 m/rok. Wartości te w przybliżeniu 

obrazują prędkość przemieszczania się zanieczyszczeń po przedostaniu się z powierzchni 

do warstwy wodonośnej. 

Na południe od linii Przywory-Tarnów Opolski-Raszowa-Utrata zbiornik środkowotriasowy 

pozbawiony jest izolacji, jego zasilanie następuje bezpośrednio z opadów atmosferycznych i 

w małym stopniu z niżejległych poziomów wodonośnych. 

Naturalne warunki krążenia wód w zbiorniku środkowotriasowym zostały zaburzone przez 

odwadnianie kopalń odkrywkowych wapieni – „Tarnów Opolski” i „Górażdże” oraz przez 

eksploatacje studni ujęcia „Grotowice – Utrata”. Poziom swobodnego zwierciadła wód 

triasowych w rejonie Tarnowa Opolskiego, zarejestrowany w latach 70 – tych, zalegał na 

rzędnych wysokościowych 160 – 170 m npm. Odwadnianie kopalń spowodowało powstanie 
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leja depresji o promieniu ok. 3 km. Lustro wód triasowych uległo w zasięgu leja obniżeniu do 

rzędnych 158 -163 m n.p.m., tj. 2-7 m.  

Piętro wodonośne dolnotriasowe tworzą wapienie i piaskowce dolnotriasowe (pstry 

piaskowiec) odznaczające się gorszymi warunkami krążenia wód niż wyżej zalegające skały 

środkowotriasowe. Powoduje to niższe wydajności eksploatacyjne studni osiągane przy 

większych depresjach (0,3 – 4,0 m³/godz/1m depresji). Zbiornik dolnotriasowy (G.Z.W.P.- 

335, Krapkowice – Strzelce Opolskie) ma większy zasięg niż nadległy zbiornik 

środkowotriasowy, sięga na zachodzie po okolice Brzegu. Kierunki przepływu są podobne 

jak w zbiorniku Opole-Zawadzkie, natomiast prędkości przepływu są znacznie mniejsze – 

poniżej 10 m/rok. 

Wody z poziomu dolnotriasowego charakteryzują się znaczną lub średnią twardością 

ogólną, podwyższoną zawartością żelaza. Pozostałe składniki są zwykle w normie. Na 

terenie gminy Tarnów Opolski wody dolnotriasowe nie są ujmowane. 

 

Jednolite części wód podziemnych, jakość wód podziemnych. 

Przedmiotem oceny są wody podziemne zwykłe (słodkie) w punktach pomiarowych sieci 

obserwacyjno-badawczej wód podziemnych monitoringu stanu chemicznego w obszarze 

jednolitych części wód podziemnych. Jednolite części wód podziemnych są jednostkami 

hydrogeologicznymi wyodrębnionymi na podstawie kryterium hydrodynamicznego, 

uwzględniającego system krążenia wód przypowierzchniowego poziomu wodonośnego. W 

większości przypadków granice jednolitych części wód podziemnych pokrywają się z 

wododziałami zlewni cząstkowych rzek. Na terenie Polski wydzielono pierwotnie (2005 r.) 

161 JCWPd, po weryfikacji (2008 r.) – 172. Według najnowszego podziału gmina Tarnów 

Opolski obejmuje fragmenty dwóch JCWPd o numerach 127 i 110. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., 

poz. 1178) w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód 

powierzchniowych i podziemnych, wyróżnia się trzy rodzaje monitoringu stanu chemicznego 

wód podziemnych: diagnostyczny, operacyjny i badawczy. Różnica pomiędzy 

poszczególnymi rodzajami monitoringu wynika z różnych celów im przypisanych, 

a mianowicie: 

− Monitoring diagnostyczny prowadzony jest w celu dokonania oceny wpływu oddziaływań 

wynikających z działalności człowieka oraz długoterminowych zmian wynikających 

zarówno z warunków naturalnych jak i antropogenicznych. Monitoring diagnostyczny 

dotyczy wszystkich jednolitych części wód podziemnych wydzielonych na terenie kraju. 

Zakres badań w ramach monitoringu diagnostycznego obejmuje elementy fizyczno-

chemiczne ogólne (odczyn pH, temperatura, przewodność elektrolityczna właściwa, tlen 

rozpuszczony, ogólny węgiel organiczny), nieorganiczne (jon amonowy, antymon, arsen, 

azotany, azotyny, bor, chlorki, chrom, cyjanki, fluorki, fosforany, glin, kadm, magnez, 

mangan, miedź, nikiel, ołów, potas, rtęć, selen, siarczany, sód, srebro, wapń, 

wodorowęglany, żelazo). Monitoring diagnostyczny może zostać poszerzony o 

oznaczenia wskaźników organicznych, np. pestycydów). 

− Monitoring operacyjny prowadzony jest w celu dokonania oceny stanu chemicznego 

wszystkich JCWPd uznanych za zagrożone niespełnieniem określonych dla nich celów 

środowiskowych oraz stwierdzenia obecności długoterminowych tendencji wzrostowych 

stężenia wszelkich zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego. Zakres badań 
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obejmuje elementy fizyczno-chemiczne charakteryzujące rodzaj zidentyfikowanych 

oddziaływań antropogenicznych mających wpływ na badane wody podziemne oraz 

elementy fizyczno-chemiczne, których wartości stwierdzone na podstawie monitoringu 

diagnostycznego przekraczały wartości graniczne określone dla III klasy jakości wód 

podziemnych, będącymi wartościami progowymi dla dobrego stanu chemicznego wód 

podziemnych. W wybranych punktach pomiarowych wykonywane są również oznaczenia 

wskaźników organicznych. 

 

WYBRANE DANE DOT. JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD PODZIEMNYCH     

JCWPD NR 110 

 

Identyfikator UE PLGW6000110 

Położenie administracyjne w woj. 

opolskim 
Powiaty: krapkowicki, oleski, opolski, m. Opole, strzelecki 

Zagospodarowanie terenu 

Obszary antropogeniczne 5,93% 

Obszary rolne 39,69% 

Obszary leśne i zielone 53,18% 

Obszary podmokłe 0,04% 

Obszary wodne 1,16 

Hydrogeologia 4 poziomy wodonośne 

Ekosystemy wód 

powierzchniowych i ekosystemy 

lądowe zależne od wód 

podziemnych 

Udział zasilania podziemnego w 

odpływie całkowitym rzek w obrębie 

JCWPd 

49% 

Ekosystemy lądowe zależne od 

wód podziemnych 

Mokradła (8% 

powierzchni obszarów 

chronionych) 

Ocena stanu JCWPd w zależności 

od oddziaływań wód podziemnych 

na ekosystemy ladowe zależne od 

wód podziemnych 

dobry 

Obszary chronione w granicy 

JCWPd (woj. opolskie) 

Rezerwaty przyrody 
Płużnica, Tęczynów, 

Biesiec, Srebrne Źródła 

Natura 2000 – obszary specjalnej 

ochrony siedlisk 

Kamień Śląski, Łąki w 

okolicach Chrząstowic, 

Góra Świętej Anny, 

Dolina Małej Panwi 

Natura 2000 – obszary specjalnej Zbiornik Turawa 
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ochrony ptaków 

Antropopresja Leje depresji związane z poborem wód podziemnych 

Pobór wód [tyś m3/rok]- pobór 

rejestrowany 2011 

Dla zaopatrzenia ludności w 

wodę, przemysłu i inne 
39 095,87 

Z odwodnienia kopalnianego 9 814,00 

Zasoby wód podziemnych 

dostępne do zagospodarowania 
304 000 m3/d 

% wykorzystania zasobów 44,1 

Obszarowe źródła zanieczyszczeń 

Obszary szczególnie narażone 

na zanieczyszczenia 

atozanami pochodzenia 

rolniczego 

brak 

Obszary zurbanizowane 

Miasta o 

liczbie 

mieszkańców 

od 10 tyś do 

50 tyś 

Ozimek, 

Strzelce 

Opolskie, 

 

Miasta o 

liczbie 

mieszkańców 

od 50 tyś do 

200 tyś 

Tarnowskie 

Góry 

Miasta o 

liczbie 

mieszkańców 

pow. 200 tyś 

brak 

JCWPD NR 127 

 

Identyfikator UE PLGW6000127 

Położenie administracyjne w woj. 

opolskim 

Powiaty: opolski, miasto Opole, brzeski, prudnicki, strzelecki, 

krapkowicki, kędzierzyńsko-kozielski, nyski, głubczycki 

Zagospodarowanie terenu 

Obszary antropogeniczne 8,38% 

Obszary rolne 70,17% 

Obszary leśne i zielone 20,61% 

Obszary podmokłe 0,01% 

Obszary wodne 0,82% 

Hydrogeologia 6 pięter wodonośnych 

Ekosystemy wód 

powierzchniowych i ekosystemy 

lądowe zależne od wód 

podziemnych 

Udział zasilania podziemnego 

w odpływie całkowitym rzek w 

obrębie JCWPd 

51% 

Ekosystemy lądowe zależne Mokradła (12% powierzchni 
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od wód podziemnych obszarów chronionych) 

Ocena stanu JCWPd w 

zależności od oddziaływań 

wód podziemnych na 

ekosystemy ladowe zależne 

od wód podziemnych 

 

dobry 

Obszary chronione w granicy 

JCWPd 

Rezerwaty przyrody 

 

Staw Nowokuźnicki, Jeleni 

Dwór, Jaśkowice, Boże Oko, 

Grafik, Lesisko, Biesiec, 

Kamień Śląski, Przysiecz, 

Góra Świętej Anny, Cicha 

Dolina, Ligota Dolna 

 

Natura 2000 – obszary 

specjalnej ochrony siedlisk 

 

Kamień Śląski, Łęg 

Zdzieszowicki, Żywocickie 

Łęgi, Góry Opawskie, Góra 

św. Anny, 

 

Natura 2000 – obszary 

specjalnej ochrony ptaków 

 

Grądy Odrzańskie 

Antropopresja 

Leje depresji związane z poborem wód podziemnych, 

wpływem aglomeracji oraz prowadzonym 

odwodnieniem górniczym - 

mają one charakter lokalny 

Pobór wód [tys m3/rok] - pobór 

rejestrowany 2011 

Dla zaopatrzenia ludności w 

wodę, przemysłu i inne 

15 918,58 

Z odwadniania kopalnianego 20 000,00 

Zasoby wód podziemnych 

dostępne do zagospodarowania 
198 559 m3/d 

% wykorzystania zasobów 49,6 

Obszarowe źródła zanieczyszczeń 

Obszary szczególnie narażone 

na zanieczyszczenia 

azotanami pochodzenia 

rolniczego 

brak 

Obszary zurbanizowane 

Miasta o 

liczbie 

mieszkańców 

od 10 tyś do 

50 tyś 

Zdzieszowice, 

Krapkowice, 

Prudnik 

Miasta o 

liczbie 

mieszkańców 

od 50 tyś do 

200 tyś 

Opole 

Miasta o 

liczbie 

mieszkańców 

pow. 200 tyś 

brak 

Opracowano na podstawie: kart informacyjnych JCWPd, Państwowy Instytut Geologiczny, 

Państwowy Instytut Badawczy www.pgi.gov.pl 
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− Monitoring badawczy może być ustanowiony w odniesieniu do pojedynczej JCWPd lub 

jej fragmentu w celu wyjaśnienia przyczyn nieosiągnięcia określonych dla niej celów 

środowiskowych, których wyjaśnienie nie jest możliwe na podstawie danych oraz 

informacji uzyskanych w wyniku pomiarów i badań prowadzonych w ramach monitoringu 

diagnostycznego i operacyjnego. 

 

Na terenie gminy Tarnów Opolski znajduje się jeden punkt pomiarowy monitoringu stanu 

chemicznego o numerze Monbada 2664 dla JCWPD 127. 
  

Wyniki oceny jakości wód podziemnych 

 monitoringu operacyjnego w punkcie pomiarowym na terenie gminy Tarnów Opolski  
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Źródło: Monitoring operacyjny wód podziemnych 2017, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

w Opolu, www.opole.pios.gov.pl 

 

Wody podziemne gminy Tarnów Opolski w Planie Gospodarowania Wodami (PGW) 

Od 1.01.2018 r. wodami podziemnymi w gminie Tarnów Opolski administruje Państwowe 

Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w 

Gliwicach. Podobnie jak w przypadku wód powierzchniowych – sposób gospodarowania 

wodami podziemnymi ustala rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. 

w sprawie Planu gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Odry. 

Celem środowiskowym dla JCWPd jest: 

− zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń;  

− zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;  

− ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi 

między poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan.  

Celem środowiskowym dla JCWPd jest dobry stan ilościowy i chemiczny. Stan ilościowy 

obrazuje wpływ poboru wody na części wód podziemnych. Stan chemiczny odnosi się do 

parametrów fizykochemicznych wód podziemnych. 
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Cele środowiskowe dla JCWPd na obszarze gminy Tarnów Opolski 

Kod JCWPd 

Cel środowiskowy 

stan chemiczny stan ilościowy 

PLGW6000110 dobry stan chemiczny dobry stan ilościowy 

PLGW6000127 dobry stan chemiczny dobry stan ilościowy 

 

   W ramach identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych, mających wpływ na 

stan JCWPd (a w konsekwencji mających wpływ na ocenę ryzyka nieosiągnięcia celów 

środowiskowych) podzielono je na następujące kategorie:  

− punktowe źródła zanieczyszczeń: składowiska odpadów przemysłowych, składowiska 

odpadów komunalnych; gospodarka komunalna (zrzut ścieków bytowych); przemysł 

(zrzut ścieków przemysłowych), w tym przemysł rafineryjny oraz emisja pyłów i gazów 

− rozproszone i obszarowe źródła zanieczyszczeń: rolnictwo (zanieczyszczenia azotanami 

i fosforami pochodzenia rolniczego), depozycja zanieczyszczeń chemicznych z 

atmosfery, górnictwo (odwodnienie wyrobisk i odwodnienia wgłębne), melioracje, obszary 

bezpośrednio zagrożone powodzią, aglomeracje miejsko-przemysłowe 

− pobory wód na różne cele: odwodnienia (między innymi wyrobisk kopalnianych), ujęcia 

wód na cele komunalne, ujęcia wód na cele przemysłowe, aglomeracje miejsko-

przemysłowe 

 Rozporządzenie określiło JCWPd zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych, a 

wśród nich JCWPd o kodzie PLGW6000127. 

 

4.5. Klimat lokalny, zanieczyszczenie powietrza, klimat akustyczny 

Teren gminy Tarnów Opolski znajduje się w regionie klimatów Podgórskich Nizin i Kotlin, 

należących do najcieplejszych obszarów Polski. Inna regionalizacja klimatyczna zalicza 

obszar gminy do Regionu Dolnośląskiego Południowego R-XXV.  

Jest to obszar o przewadze wpływów oceanicznych z okresową słabą modyfikacją wpływu 

terenów górskich. Charakteryzuje się najłagodniejszymi w Polsce warunkami klimatycznymi 

– najkorzystniejszymi warunkami termicznymi, niskimi amplitudami temperatur, krótkim 

okresem trwania pokrywy śniegowej, najdłuższym okresem wegetacji, średnią wysokością i 

korzystnym rozkładem opadów atmosferycznych, przewaga trwania pory ciepłej w stosunku 

do pory chłodnej.  

Obszar gminy położony jest w strefie cyrkulacji zachodniej. Zaznacza się więc dominacja 

wiatrów z tego kierunku (23%), oraz z kierunku północno-zachodniego (łącznie 33,5 % czasu 

w roku). Duży udział mają też wiatry południowe – 39,2%. Z pozostałych kierunków 

(północny i wschodni) udział procentowy jest niewielki i wynosi ok. 18,4%. Obserwuje się 

istotne zmiany polegające na wzroście cyrkulacji północno-wschodniej kosztem południowo 

– zachodniej. 

Warunki klimatu lokalnego są zróżnicowane w zależności od rzeźby terenu, wilgotności 

podłoża, położenia względem dolin rzecznych. Wyróżniono następujące strefy klimatu 

lokalnego (topoklimatu): 
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I strefa – obejmuje obszary wyżynne (południowa i wschodnia część gminy) o korzystnych 

warunkach wilgotnościowych i wentylacji - najkorzystniejszych dla lokalizacji budownictwa 

mieszkaniowego. 

II strefa – obejmuje nisko położone tereny dolin Odry i Suchej z dużą ilością cieków i 

stawów, podtapianych okresowo przy podwyższonych wodostanach oraz doliny boczne z 

podmokłościami. Cechuje się obniżoną wartością klimatu – podwyższona wilgotnością, 

gromadzeniem się i stagnowaniem zimnego powietrza. Niekorzystne warunki termiczne i 

wilgotnościowe (zamglenia) występują szczególnie przy bezchmurnej i bezwietrznej 

pogodzie, w godzinach nocnych i wczesnym rankiem. Strefa ta nie jest wskazana do 

zabudowy mieszkaniowej. 

Gmina Tarnów Opolski położona jest w obrębie bezleśnych „rynien” klimatycznych o 

przebiegu W-E. Położenie to w części może wpływać na lokalne warunki nawietrzania w 

stosunku do róży wiatrów przyjętej z rejonu m. Opola, w ten sposób, że układ ten ogranicza 

prędkości i kierunki wiatrów z sektora południowo-zachodniego, natomiast wzmaga wzrost 

szybkości i procentowy udział wiatrów z sektora zachodniego. Odwrotne tendencje 

wentylacyjne mają miejsce w rynnie klimatycznej doliny Odry, zorientowanej na osi północ – 

południe. 

Stan zanieczyszczenia powietrza  

Gmina Tarnów Opolski leży w obszarze krzyżujących się wpływów emisji do powietrza 

zanieczyszczeń chemicznych i pyłowych przez ośrodki przemysłowe w Opolu, Gogolinie, 

Zdzieszowicach, Krapkowicach, i Strzelcach Opolskich. Pochodzi stamtąd 36,2% 

zanieczyszczeń pyłowych i 40,5% gazowych emitowanych w całym województwie.  

W samej gminie Tarnów Opolski nie występują istotne źródła emisji zanieczyszczeń do 

powietrza. Źródła emisji zanieczyszczeń mają charakter lokalny i występują na terenach 

zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej oraz produkcyjnej. Należą do nich: 

• Emisja niska z posesji mieszkaniowych, mieszkaniowo-usługowych i usługowych dotyczy 

zwłaszcza okresu jesienno-zimowego, związanego z ogrzewaniem mieszkań (główne 

zanieczyszczenia: pył, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla). 

• Emisja niezorganizowana ze źródeł liniowych - terenów komunikacji drogowej, co przede 

wszystkim dotyczy terenów przylegających bezpośrednio do drogi krajowej nr 94, drogi 

wojewódzkiej nr 423, w mniejszym stopniu dróg powiatowych (główne zanieczyszczenia: 

tlenki azotu, węglowodory, tlenek węgla, pył). Na podstawie wyników badać 

przeprowadzonych w 2005 r. na punkcie pomiarowym przy ul. Strzeleckiej w Opolu, 

której przedłużeniem jest droga krajowa, stwierdzić można, że ruch kołowy na tejże 

drodze nie powoduje przekroczeń standardów jakości środowiska w zakresie dwutlenku 

azotu w jej otoczeniu. Pośrednio można przyjąć, że ruch komunikacyjny na drodze 

wojewódzkiej nr 423 także nie jest źródłem emisji dwutlenku azotu przekraczającej 

dopuszczalne standardy środowiska. 

• Emisja gazów odorowych, stanowiących produkt fizjologicznej przemiany materii, 

procesów fermentacji i gnilnych w obiektach hodowli zwierząt (głównie: amoniak, 

siarkowodór i metan).  

• Emisja zanieczyszczeń ze źródeł o charakterze przemysłowym, tj. obiektów 

produkcyjnych i usługowych zlokalizowanych na terenie gminy Tarnów Opolski. 

Potencjalnym źródłem, zanieczyszczenia na terenie gminy są poniższe podmioty 

gospodarcze: 
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- Lhoist Opolwap S.A. - Zakłady Przemysłu Wapienniczego - Spółka Akcyjna w 

Tarnowie Opolskim,  

- Labtar Sp. z o.o. w Tarnowie Opolskim,  

- POLBAU Sp. z o.o. Zakład Techniczno – Budowlany w Przyworach,  

- Park Technologiczno-Innowacyjny Sp. z o.o. (d. Przedsiębiorstwo Mechanizacji 

Rolnictwa PMR Sp. z o.o.) w Przyworach,  

- TOMICZEK Sp.z.o.o w Tarnowie Opolskim w skład której wchodzi: Zakład 

Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Tomiczek, Centrum Rolniczo-Ogrodnicze 

Tomiczek  Sp. z o.o. w Tarnowie Opolskim,  

- Zakład Stolarki Budowlanej – Jan Gebauer w Tarnowie Opolskim,  

- MROCZEK – Zakład Przetwórstwa Mięsnego Rzeźnictwa-Wędliniarstwo w Tarnowie 

Opolskim,  

- MM Systemy, Zakład Produkcji Części Samochodowych w Kątach Opolskich, 

- OPOLBET, Zakład Grupy Prefabrykacja CB Sp. z o.o. w Przyworach  

- Inne, mniejsze zakłady usługowe: stolarskie, remontowo – budowlane. 

Na terenie gminy Tarnów Opolski nie został zlokalizowany żaden posterunek pomiarowy 

zanieczyszczenia powietrza stanowiący część monitoringu środowiskowego prowadzonego 

przez Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska w Opolu  

Ocenę jakości powietrza w Gminie Tarnów Opolski dokonuje się wraz z oceną całej strefy 

opolskiej, do której zaliczono wszystkie powiaty województwa opolskiego za wyjątkiem 

samego miasta Opola.  
 

Klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z 
uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia ludzi. 

 

Nazwa 

strefy 

Kod 

strefy 

Symbol klasy strefy dla poszczególnych zanieczyszczeń 

SO2 NO2 CO C6H6 O3 PM10 Pb As Cd Ni B(a)P PM2,5 

Miasto 

Opole 

PL1601 A A A A A C A A A A C C 

Strefa 

opolska 

PL1602 A A A A C C A A A A C C 

Źródło: „Ocena jakości powietrza w województwie opolskim za rok 2017”, Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Opolu, www.opole.pios.gov.pl 

 
Klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z 

uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin 
 

Nazwa 

strefy 

Kod 

strefy 

Klasa strefy dla poszczególnych zanieczyszczeń 

SO2 NO2 O3 

Miasto 

Opole 

PL1601 NIE KLASYFIKUJE SIĘ 
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Strefa 

opolska 

PL1602 A A A 

Źródło: „Ocena jakości powietrza w województwie opolskim za rok 2017”, Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Opolu, www.opole.pios.gov.pl 

 

W stosunku do roku 2016 r. uległa zmianie klasa strefy m. Opola z uwagi na poziom pyłu 

PM2,5 – z klasy A do klasy C. 

 Kwalifikacja strefy do klasy C skutkuje następującymi wymaganiami:  

− określeniem obszarów przekroczeń poziomów dopuszczalnych 

− opracowaniem lub aktualizacją programu ochrony powietrza w celu osiągnięcia 

odpowiednich poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu, 

− kontrolowaniem stężeń zanieczyszczenia na obszarach przekroczeń i prowadzenie 

działań mających na celu obniżenie stężeń przynajmniej do poziomów dopuszczalnych. 

 

Klimat akustyczny 

Jakość klimatu akustycznego określa się na podstawie wskaźników hałasu zdefiniowanych 

w art. 112 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (teks jedn. Dz. U. z 

2016 r., poz. 672 ze zm.) i rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w 

sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 

112). Przepisy te ustalają następujące normy hałasu: 

 

 

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy 
źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty 

statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq 
N, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze 

środowiska, w odniesieniu do jednej doby 
 

 

 

 

 

 

Rodzaj terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] 

Drogi lub linie kolejowe Pozostałe obiekty i działalność 
będące źródłem hałasu 

LaeqD  

przedział czasu 
odniesienia 
równy 16 
godzinom 

LaeqN  

przedział czasu 
odniesienia równy 8 

godzinom 

LaeqD  

przedział czasu 
odniesienia równy 

8 najmniej 
korzystnym 

godzinom dnia 
kolejno po sobie 
następującym  

LaeqN  

przedział czasu 
odniesienia równy 1 
najmniej korzystnej 

godzinie nocy 

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej  

Tereny zabudowy 
związanej ze stałym lub 
czasowym pobytem 
dzieci i młodzieży 

Tereny domów opieki 
społecznej 

 

61 

 

56 

 

50 

 

40 
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Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej 
i zamieszkania 
zbiorowego  

Tereny zabudowy 
zagrodowej  

Tereny rekreacyjno– 
wypoczynkowe 

Tereny mieszkaniowo – 
usługowe 

 

65 

 

56 

 

55 

 

45 

 Są trzy potencjalne źródła hałasu w środowisku: zakłady przemysłowe i usługowe, 

transport drogowy i transport kolejowy, linie i stacje elektroenergetyczne wysokiego napięcia. 

Klimat akustyczny należy do najbardziej zdegradowanych elementów środowiska w gminie 

Tarnów Opolski. Dotyczy to przede wszystkim wsi Tarnów Opolski, Nakło, Walidrogi i 

Przywory. Stwierdzonymi źródłami uciążliwego hałasu są: 

− droga krajowa nr 94 relacji Zgorzelec-Tarnów na odcinkach biegnących przez Walidrogi 

(2 km) i Nakło (2 km), 

− droga wojewódzka nr 423 Opole-Kędzierzyn na odcinku biegnącym przez Przywory (2 

km), 

− linia kolejowa nr 132 Bytom-Wrocław, przecinająca obszar zabudowany Tarnowa 

Opolskiego (ok. 1 km), 

− linia kolejowa nr 136 Opole-Kędzierzyn, biegnąca w bliskim sąsiedztwie obszaru 

zabudowy mieszkaniowej wsi Przywory. 

   Potencjalnie mogą emitować ponadnormatywny hałas także lokalne zakłady przemysłowe i 

usługowe: 

− Lhoist Opolwap S.A. w Tarnowie Opolskim,  

− Labtar Sp. z o.o. w Tarnowie Opolskim,  

− POLBAU Sp. z o.o. Zakład Techniczno – Budowlany w Przyworach,  

− Park Technologiczno-Innowacyjny Sp. z o.o. (d. Przedsiębiorstwo Mechanizacji 

Rolnictwa PMR Sp. z o.o.) w Przyworach,  

− Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Tomiczek, Centrum Rolniczo-Ogrodnicze w 

Tarnowie Opolskim,  

− MROCZEK – Zakład Przetwórstwa Mięsnego Rzeźnictwo-Wędliniarstwo w Tarnowie 

Opolskim, 

− MM Systemy, Zakład Produkcji Części Samochodowych w Kątach Opolskich, 

− GEBAUER Sp. z o.o. Okna, Drzwi, Okiennice w Tarnowie Opolskim, 

− Ekosystem Polska Sp. z o.o. w Przyworach, 

− EKO.Materiały Budowlane w Przyworach, 

− Betard Sp. z o.o. Materiały Budowlane w Przyworach, 

− Spółdzielnia Pracy Surowców Mineralnych w Opolu, Żwirownie w Miedzianej i 

Przyworach, 

− KRUSZYWA Sp. z o.o. Żwirownie w Kosorowicach, Miedzianej i Przyworach, 

− PSM Metalbau w Kątach Opolskich, 

− Bramy – Dyga w Miedzianej, 

− BAMET w Miedzianej. 

− inne, mniejsze zakłady usługowe: stolarskie, remontowo-budowlane, mechaniki 

samochodowej. 
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Na przestrzeni ostatnich lat przedmiotem monitoringu służb WIOŚ w Opolu była tylko droga 

krajowa nr 94. Punkty pomiarowe natężenia ruchu i poziomu hałasu zlokalizowane były na 

różnych odcinkach tej drogi, ale nie w granicach gminy Tarnów Opolski. Mimo to wyniki tych 

pomiarów dają dobra orientację o skali uciążliwości akustycznej na całym odcinku drogi 

 

Wyniki pomiaru równoważnych poziomów dźwięku na drodze krajowej nr 94 

 

Lokalizacja 
punktu 

pomiarowego/rok 
pomiaru 

Przeznaczenie 
terenu 

Natężenie 
ruchu ogółem 

dzień/noc 

Równoważny 
poziom 
dźwięku 

Wartość 
przekroczenia 
w porze dnia 

Wartość 
przekroczenia w 

porze nocy 
Dla 
pory 
dnia 

LaeqD 

 

Dla 
pory 
nocy 

LaeqN 

Strzelce 
Opolskie, ul. 
Krakowska, 

2013 

Tereny 
zabudowy 

mieszkaniowej 
wielorodzinnej 

525/110 66,7 63,4 

 

1,7 

 

 

7,4 

 

Strzelce 
Opolskie, ul. 

Opolska 
2013, 

Tereny 
zabudowy 

mieszkaniowo-
usługowej 

620/144 66,0 62,1 1,0 6,1 

Źródło: Pięcioletnia ocena stanu klimatu akustycznego województwa opolskiego za lata 2012-2016, 
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu, www.opole.pios.gov.pl 
 

 Stan akustyczny środowiska w sąsiedztwie drogi krajowej nr 94 jest przedmiotem 

Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych 

wzdłuż dróg o natężeniu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i linii kolejowych o natężeniu 

większym niż 30 000 przejazdów rocznie dla województwa opolskiego na lata 2014 – 2019. 

Jednym z elementów tego programu są mapy akustyczne sporządzane raz na 5 lat przez 

zarządcę terenu, na którym eksploatowane są obiekty będące źródłem ponadnormatywnego 

hałasu. Obowiązek taki wynika z art. 179 ust. 1 Prawa ochrony środowiska. Generalna 

Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad sporządziła mapy akustyczne dla autostrady A4 i 

wszystkich dróg krajowych w granicach naszego województwa. Na odcinku przecinającym 

województwo opolskiego zidentyfikowano pięć odcinków drogi, których obciążenie ruchem 

przekracza 3 miliony pojazdów rocznie. Jeden z tych odcinków znajduje się pomiędzy 

Opolem a Izbickiem, czyli w gminie Tarnów Opolski (km początku 192,4, km końca 203,7, 

długość odcinka 11,2 km). Analiza materiałów zawartych w Programie i mapach 

akustycznych wskazuje na zły stan środowiska akustycznego w Walidrogach i Nakle: 

 

Walidrogi - zakres przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu po prawej stronie drogi, 

szerokość pasa przekroczeń około 50 m, długość przekroczeń około 800 m, liczba 

mieszkańców 180; 

Nakło – zakres przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu po obu stronach drogi w 

zakresie 10-15 dB, szerokość pasa przekroczeń około 60 m, długość przekroczeń ok. 1200 

m, liczba mieszkańców 167. 

http://www.opole.pios.gov.pl/
http://www.opole.pios.gov.pl/
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Mapy prezentujące stopień przekroczenia określonych w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. dopuszczalnych poziomów dźwięku dla wskaźników 

LDWN (pierwsza mapa) i LN (kolejna mapa) – miejscowość Nakło 
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Mapy prezentujące stopień przekroczenia określonych w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. dopuszczalnych poziomów dźwięku dla wskaźników 

LDWN (pierwsza mapa) i LN (kolejna mapa) – miejscowość Walidrogi 
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Zestawienie kierunków i działań naprawczych niezbędnych do przywrócenia 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku w otoczeniu drogi krajowej nr 94 

 

Orientacyjny 

kilometraż odcinka Działania mające na celu 

poprawę klimatu akustycznego 

Uzasadnienie 

planowanych działań 

Termin 

realizacji 

od km do km 

195+900 

(Walidrogi) 
197+700 

Wykonanie przeglądu 

ekologicznego w celu 

szczegółowego ustalenie 

wielkości przekroczenia oraz 

dokładnego przeanalizowania 

technicznych możliwości redukcji 

hałasu, w tym rozważenie 

możliwości budowy ekranów 

akustycznych i zastosowanie 

cichej nawierzchni. 

Podjęcie działań inwestycyjnych i 

organizacyjnych wynikających z 

przeglądu ekologicznego, w tym 

uchwalenie obszarów 

ograniczonego użytkowania na 

terenach, na których wyczerpane 

zostały techniczne środki 

ochrony przed hałasem. 

Wszystkie posesje z 

przekroczeniami posiadają 

wjazdy włączone w drogę 

krajową. Uniemożliwia to 

budowę efektywnych 

ekranów akustycznych. 

Rozważyć należy 

zastosowanie cichej 

nawierzchni, a przypadku 

wyczerpania technicznych 

metod redukcji hałasu 

uchwalić obszar 

ograniczonego 

użytkowania. W tym celu 

zaleca się 

przeprowadzenie 

przeglądu ekologicznego 

2019 

199+500 

(Nakło) 
201+700 

Rozważenie budowy obwodnicy 

miejscowości Nakło. Wykonanie 

przeglądu ekologicznego w celu 

szczegółowego ustalenie 

wielkości przekroczenia oraz 

dokładnego przeanalizowania 

technicznych możliwości redukcji 

hałasu, w tym rozważenie 

możliwości budowy ekranów 

akustycznych i zastosowanie 

cichej nawierzchni. 

Podjęcie działań inwestycyjnych i 

organizacyjnych wynikających z 

przeglądu ekologicznego, w tym 

uchwalenie obszarów 

ograniczonego użytkowania na 

terenach, na których wyczerpane 

zostały techniczne środki 

ochrony przed hałasem 

Droga przebiega przez 

tereny zurbanizowane z 

licznymi włączeniami do 

drogi oraz skrzyżowaniami 

z ulicami miejscowości 

Nakło. Realizacja ekranów 

akustycznych w takim 

środowisku nie zapewni 

dostatecznej ich 

skuteczności, a w wielu 

przypadkach brak jest 

możliwości technicznych 

ich posadowienia. Jednym 

z technicznych środków 

redukcji hałasu może być 

cicha nawierzchnia, jednak 

jej skuteczność ma 

ograniczona wartość. W 

przypadku wyczerpania 

technicznych środków 

redukcji hałasu konieczne 

będzie utworzenie 

obszarów ograniczonego 

użytkowania. W tym celu 

zaleca się wykonanie 

przeglądu ekologicznego, 

2019 
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w ramach którego 

przeanalizowane zostaną 

techniczne możliwości 

redukcji hałasu, a w 

przypadku ich wyczerpania 

określone zostaną granice 

obszaru. W przypadku 

Nakło najlepszym 

rozwiązaniem byłaby 

budowa obwodnicy 

Źródło: Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych 

wzdłuż dróg o natężeniu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i linii kolejowych o natężeniu większym 

niż 30 000 przejazdów rocznie dla województwa opolskiego na lata 2014 – 2019. 

 

Klimat akustyczny obszaru gminy Tarnów Opolski jest kształtowany przez ruch pojazdów 

na licznych drogach powiatowych o charakterze wybitnie lokalnym: nr 1712 O relacji Ozimek 

– Przywory, nr 1714 O relacji DK 94 – Dębie, nr 1716 O relacji Kąty Opolskie – Zimnice Małe 

– DW 415, nr 1747 O Daniec – Dąbrowice, nr 1748 O Dębie – Raszowa, nr 1749 O Raszowa 

– Nakło, nr 1750 O Tarnów – Nakło, nr 1751 O Chrząstowice – Walidrogi, nr 1764 O Utrata – 

Raszowa, nr 1767 O Tarnów Opolski – Otmice, nr 1768 O Kąty Opolskie - DW 423, nr 1829 

O Kamień Śląski - Kosorowice. W otoczeniu dróg powiatowych nie przeprowadzono 

pomiarów natężenia hałasu, jednak na podstawie obserwacji można stwierdzić, że nie 

przekracza on zwykle wartości dopuszczalnych hałasu komunikacyjnego w terenach 

zabudowy mieszkaniowej.  

Droga wojewódzka nr 423 nie jest przedmiotem Programu ochrony środowiska przed 

hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg o natężeniu powyżej 3 

000 000 pojazdów rocznie i linii kolejowych o natężeniu większym niż 30 000 przejazdów 

rocznie dla województwa opolskiego na lata 2014 – 2019. 

 

Źródłem hałasu kolejowego są linie kolejowe: nr 132, łącząca Wrocław z Bytomiem, która 

na odcinku przebiegającym przez gminę Tarnów Opolski jest fragmentem linii CE-30, oraz 

linia kolejowa nr 136 Opole Groszowice – Kędzierzyn-Koźle. Dla linii nr 136 określono 

program ochrony przed hałasem taki, jak dla drogi krajowej nr 94. W granicach gminy 

Tarnów Opolski przedmiotem programu jest odcinek tej linii w Przyworach, gdzie występuje 

przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu określonego wskaźnikiem LDWN w 

granicach 0-10dB. Przekroczenia występują w północnej i południowej części miejscowości 

na krótkich odcinkach o łącznej długości 370 m po obu stronach linii kolejowej. Szerokość 

pasa przekroczeń wynosi do 25 m. 

 

   Oddziaływanie akustyczne Zakładów Wapienniczych Lhoist S.A. w Tarnowie Opolskim 

było badane w maju 2014 r. Wyniki pomiarów zawarto w „Sprawozdaniu nr 67/14 – wyniki 

pomiarów hałasu pochodzącego od instalacji Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. - jednostka 

produkcyjna w Tarnowie Opolskim” (Z.P.U. HI-EKO w Opolu). Znaczny wpływ na emisję 

hałasu w środowisku wywierał także zlokalizowany obok Lhoist - Zakład Materiałów 

Przeciwwybuchowych LABTAR. 

   Stwierdzono, że na granicy terenów chronionych t.j. na granicy najbliższej zabudowy 

mieszkaniowej (ul. św. Jacka 10, ul. Skalna 11 oraz ul. Skalna 2) – równoważny poziom 

dźwięku LAeq porze dziennej i w porze nocnej wyniósł: 
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• dla 8 godz. dnia, po korekcie tła: 

- ul. św. Jacka 10 (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - 42,2 dB-A 

- ul. Skalna 11 (zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna) - 42,8 dB-A 

- ul. Skalna 2 (zabudowa zagrodowa) - 41,9 dB-A 

• dla 8 godz. nocy, po korekcie tła: 

- ul. św. Jacka 10 - 39,3 dB-A 

- ul. Skalna 11 - 41,2 dB-A 

- ul. Skalna 2 - 39,7 dB-A 

    Zmierzony poziom hałasu w żadnym z punktów pomiarowych nie przekraczał poziomów 

dopuszczalnych, określonych w przepisach obowiązujących od listopada 2014 r. 

 

4.6. Charakterystyka przyrody ożywionej 

 

4.6.1. Rośliny 

Potencjalna roślinność naturalna 

    Mianem potencjalnej roślinności naturalnej określa się stan możliwy do osiągnięcia w 

momencie, gdyby naturalne tendencje rozwojowe roślinności mogły się w pełni zrealizować 

w wyniku ustania działalności człowieka. W gminie Tarnów Opolski występują warunki 

kształtowania się poniższych zbiorowisk potencjalnej roślinności naturalnej: 

Łęgi jesionowo-wiązowe (Ficario-Ulmetum typicum) – eutroficzne zbiorowisko siedlisk 

wilgotnych (lasy liściaste z udziałem wiązów), występujące zwykle na żyznych madach 

dużych dolin rzecznych - związane z doliną Odry. 

Niżowe łęgi olszowe i jesionowo-olszowe (Circaeo-Alnetum) – eutroficzne i wybitnie 

higrofilne lasy z panującą olszą czarną i domieszka jesionu, wykształcające się na 

siedliskach lekko zabagnionych. Na terenie gminy związane z mniejszymi dolinami, w tym 

zwłaszcza doliny Suchej. 

Grądy środkowoeuropejskie (Galio-Carpinetum), odmiana śląsko-wielkopolska, forma 

nizowa, seria uboga oraz seria żyzna; w mniejszym stopniu rownież grądy subkontynentalne 

(Tilio-Carpinetum) – wielogatunkowe lasy liściaste z dominacją dębu szypułkowego i graba. 

Ich potencjalnym siedliskiem są obszary występowania glin morenowych, margli triasowych, 

w mniejszym stopniu piasków o różnej genezie. 

Środkowoeuropejski acidofilny las dębowy (Calamagrostio arundinacea-Quercetum) – 

zbiorowiska w typie siedliskowym boru mieszanego, wykształcające się na glebach 

świeżych, z panującym dębem bezszypułkowym w drzewostanie. Potencjalnym siedliskiem 

tych lasów są obszary występowania piasków i żwirów wodnolodowcowych oraz tarasowych. 

Suboceaniczny bór sosnowy (Leucobryo-Pinetum) – zbiorowisko boru sosnowego świeżego, 

wykształcające się na siedliskach piaszczystych, suchych i świeżych, w gminie związane z 

miąższymi piaskami kemowymi oraz z fragmentami tarasu plejstoceńskiego Odry z głębszym 

poziomem wód gruntowych. 

Kontynentalny bor mieszany (Pino-Quercetum = Querco roboris- Pinetum) – mezotroficzne 

zbiorowisko leśne z udziałem w drzewostanie sosny oraz dębu. Potencjalnym siedliskiem 

tych lasow są obszary występowania ubogich piasków i żwirów wodnolodowcowych. 

Rzeczywistą roślinność gminy kształtują obecnie zarówno warunki siedliskowe, przede 

wszystkim typ gleb oraz warunki wodne, jak i wpływ działalności człowieka (koszenie łąk, 

uprawa roli, gospodarka leśna i zabudowa). Pomimo dużego wpływu gospodarki człowieka, 

znaczące zróżnicowanie warunków edaficznych umożliwiło rozwój wielu zbiorowiskom 
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roślinnym, zarówno naturalnym (m.in. leśne, wodne, szuwarowe), jak i półnaturalnym i 

antropogenicznym (m.in. łąkowe, polne, ruderalne).  

 

Zbiorowiska leśne  

Lasy zajmują w gminie Tarnów Opolski 3543 ha (43,4% powierzchni wobec 25,9 % w 

całym województwie). Grupują się w trzech obszarach. Największy kompleks leśny 

północno–zachodni rozciąga się od Grudzic do Walidróg i podlega administracyjnie 

Nadleśnictwu Opole, obręb Grudzice. Pozostałe dwa kompleksy: północno-wschodni 

(Raszowa) i południowo-zachodni (Miedziana, Kąty), podlegają Nadleśnictwu Strzelce 

Opolskie, obręb Kadłub i Kamień Śląski. 

Wśród typów siedliskowych lasów na terenie gminy przeważają siedliska borowe – bór 

mieszany wilgotny i bór mieszany świeży. Siedliska boru wilgotnego zajmują niewielkie 

powierzchnie na północny – zachód od Tarnowa, a boru świeżego przy granicy z Opolem 

oraz w Kątach i Miedzianej. 

W składzie gatunkowym drzewostanów dominuje sosna (77 % w obrębie Grudzice, 78% w 

obrębie Kadłub, 86% w obrębie Kamień Śląski), brzoza (odpowiednio 4,8%, 11%, 3%), 

świerk (4,8%, 3%, 6%), olsza (4%, 5%, 0,1%) i dąb (8,1%, 1,3%, 0,6%), a w mniejszym 

stopniu występują buk, modrzew, jesion, grab, klon, lipa i topola. W ostatnich latach wzrasta 

udział gatunków liściastych (buk, jesion, dąb), pojawiają się też nowe gatunki (klon, lipa), co 

wskazuje na stopniową przebudowę drzewostanów sosnowych i świerkowych na liściaste.  

Przeciętny wiek drzewostanów wynosi 60 lat w obrębie Grudzice, 65 lat w obrębie Kadłub, 

70 lat w obrębie Kamień Śląski. Przeciętna zasobność wynosi odpowiednio: 187, 204 i 238 

m3/ha. W lasach gminy zauważalne są szkody wyrządzone przez susze, silne wiatry (w 

latach 1980-81, 85, 90), szkody przemysłowe (wpływ zakładów przemysłowych), szkodniki 

owadzie (szeliniak sosnowy, kornik drukarz i rytownik pospolity, przypłaszczka granatka), 

choroby grzybowe (występowanie opieńki miodowej, zwłaszcza w drzewostanie 

świerkowym).Większość lasów w gminie znajduje się w II strefie uszkodzeń przemysłowych, 

co wyraża się zahamowanym przyrostem, skróceniem igliwia (do 50%) i obecnością dwóch 

roczników igieł na pędach. 

Podszyt składa się z samosiewów drzew oraz następujących roślin naczyniowych: bez 

czarny, jarząb pospolity, śnieguliczka biała, trzmielina pospolita, leszczyna pospolita i inne. 

Gatunki charakterystyczne runa to: bluszcz pospolity, szczawik zajęczy, turzyce, przytulia 

wiosenna, nawłoć pospolita, pokrzywa pospolita, dziurawiec, niecierpek pospolity, poziomka 

pospolita, trawy.  

Dominujące w lasach drzewostany sosnowe są pochodzenia sztucznego, z reguły 

jednowiekowe i jednopiętrowe. Zostały one nasadzone w celu rekultywacji terenów w 

kierunku leśnym lub też wykształciły się spontanicznie na terenach poeksploatacyjnych, 

pozostających od wielu lat w nieużytkowaniu. Dotyczy to w szczególności terenów na 

południe i południowy wschód od Tarnowa Opolskiego. W rejonie zawodnionych, starych 

wyrobisk poeksploatacyjnych w rejonie Kosorowice - Miedziana, spontaniczne zadrzewienia i 

zakrzewienia mają charakter łęgowy, z dominacją wierz oraz topoli. Nad brzegami Odry 

wykształciły się niewielkie fragmenty zadrzewień łęgowych – wierzbowy, łozowiska z wierzbą 

szarą i wikliny nadrzeczne.  

Większość lasów na terenie gminy została uznana za lasy ochronne (2 678 ha – 76%), co 

dotyczy zwłaszcza dużego kompleksu leśnego w północno-zachodniej części (obręb 
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Grudzice). Obszar lasów ochronnych zróżnicowany został według wiodącej kategorii 

ochronności: 

• lasy uszkodzone przez przemysł, obejmujące obszar Nadleśnictwa Opole, obręb 

Grudzice, o powierzchni około 1971 ha, objęte ochroną ze względu na złą kondycję 

drzewostanu spowodowaną emisją przemysłową, 

• lasy stanowiące ostoje zwierząt, zajmujące obszar Nadleśnictwo Opole, obręb Grudzice, 

o powierzchni 58 ha; przyczyną objęcia ochroną jest znajdująca się tam ostoja bociana 

czarnego, 

• lasy wokół miast, obejmujące obszar Nadleśnictwa Opole, obręb Grudzice, o 

powierzchni 649 ha; lasy w odległości 10 km od granic administracyjnych miasta o liczbie 

ludności powyżej 50 tys. mieszkańców (w tym przypadku Opole) pełnią funkcję 

ochronną. 

Do zbiorowisk zaroślowych w granicach gminy należą zarośla tarniny Rhamno-Cornetum 

sanguinei występujące dosyć często na skrajach zadrzewień, miedzach i obrzeżach dróg 

polnych. Dosyć często na tym terenie spotykany jest ciepłolubny zespół zarośli ligustru i 

tarniny Pruno-Ligustretum, występujący na obrzeżach kamieniołomów, skrajach lasów i na 

miedzach.  

 

Zbiorowiska nieleśne 

Wśród ekosystemów nieleśnych na obszarze opracowania dominują tereny najbardziej 

przekształcone przez człowieka – użytki rolne oraz tereny zainwestowane. W związku z tym 

wśród zbiorowisk roślinnych dominuje grupa zespołów segatalnych - chwastów 

towarzyszących uprawom rolnym, zarówno zbożowym, jak i okopowym z klasy Stellarietea 

mediae.  

Zbiorowiska segetalne i synantropijne 

• Zbiorowiska chwastów towarzyszące uprawom roślin zbożowych (rząd Centauretalia 

cyani) i okopowych (rząd Polygono-Chenopodietalia) zajmują miejscami duże 

powierzchnie i stanowią bardzo ważny element krajobrazu. Na obszarze opracowania do 

acidofilnego związku Aperion spicae-venti należy wykształcony na ubogich glebach 

piaszczystych zespół chłodka drobnego Arnoserido-Scleranthetum oraz rozwinięte na 

żyźniejszych glebach gliniasto-piaszczystych zespoły: zespół maka piaskowego 

Papaveretum argemones oraz zespół wyki czteronasiennej Vicietum tetraspermae.  

• Zbiorowiska upraw okopowych reprezentujące acidofilny związek Panico-Setarion 

wykształcają się na uboższych i średnio żyznych piaskach gliniastych, a ich znamienną 

cechą jest stały udział grupy acidofilnych gatunków piaszczystych siedlisk. Na terenie 

gminy odnotowano należący do omawianego związku zespół chwastnicy jednostronnej i 

włośnicy sinej Echinochloo-Setarietum, wykształcany stosunkowo często na mniej 

kwaśnych, piaszczystych i gliniasto-piaszczystych glebach oraz rzadziej zespół 

palusznika nitkowatego Digitarietum ischaemi - na najuboższych, piaszczystych, 

kwaśnych i suchych glebach. Natomiast zespół z dominacją żółtlicy drobnokwiatowej 

Galinsogo-Setarietum należący do neutrofilnego związku Polygono-Chenopodion 

przywiązany do bogatych w azot, żyznych i optymalnie wilgotnych gleb próchnicznych 

rozwija się stosunkowo często w uprawach okopowych, sąsiadujących z ogrodami 

przydomowymi.  

• Pozostałe zbiorowiska roślinne o charakterze antropogenicznym z klas Stellarietea 

mediae, Artemisietea vulgaris i Epilobietea angustifolii są na tym terenie bogato 
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reprezentowane. Zbiorowiska te związane są z terenami zmienionymi przez człowieka, tj. 

terenami zabudowanymi, zrębami leśnymi, okrajkami i miejscami wydeptywanymi. 

Najczęściej w zbiorowiskach tych brak jest gatunków rzadkich i chronionych.  

 

Zbiorowiska łąkowe 

Istotnym uzupełnieniem szaty roślinnej gminy Tarnów Opolski są łąki zajmujące dość 

znaczne powierzchnie. Są to seminaturalne i antropogeniczne zbiorowiska żyznych łąk 

kośnych z klasy Molinio-Arrhenatheretea.  

Najczęściej spotykanym zbiorowiskiem są łąki świeże z rzędu Arrhenatheretalia. Występują 

na wyższej terasie rzeki Odry na wschód od wsi Przywory, w rejonie wsi Miedziana, na 

skrzydłach doliny Suchej, w rejonie Nakła, Raszowej i Walidróg. Łąki te użytkowane są jako 

łąki kośne lub kośno-pastwiskowe. Są to zbiorowiska bardzo ubogie florystycznie ze względu 

na intensywne użytkowanie lub podsiewy roślinami przemysłowymi. 

Łąki wilgotne z rzędu Molinietalia występują na siedliskach łęgów i grądów niskich. 

Intensyfikacja rolnictwa w gminie spowodowała jednak zmiany w składzie i strukturze tych 

zespołów, dlatego też są one najczęściej dość ubogie w gatunki i zajmują małe 

powierzchnie.  Występują w dolinie Odry i północnej części Groszowickich Łąk. Łąki te jako 

zbiorowiska wrażliwe na zmiany wilgotnościowe, są potencjalnie zagrożone. Nieprawidłowe 

gospodarowanie tym zbiorowiskiem, tj. zaprzestanie wykaszania lub zmiana sposobu 

użytkowania, są przyczyny postępującego procesu zarastania łąk łanami trzcinnika 

piaskowego Calamagrostis epigejos, różnymi gatunkami nawłoci Solidago sp. oraz 

wrotyczem pospolitym Tanacetum vulgare. 

Skutkiem zaprzestania użytkowania łąk świeżych jest spontaniczne zarastanie nalotem 

sosnowym. Na łąkach dokonuje się też nasadzeń drzew  

 

Zbiorowiska szuwarowe i namuliskowe 

Otoczenie zbiorników wodnych stanowią najczęściej różnego typu zbiorowiska szuwarowe. 

Wśród szuwarów właściwych do najczęściej występujących należy szuwar trzciny pospolitej 

Phragmitetum australis, szuwar pałki szerokolistnej Typhetum latifoliae oraz szuwar ponikła 

błotnego Eleocharitetum palustris. Rzadziej spotykane są: zespół z dominacją strzałki 

wodnej Sagitario-Sparganietum emersi, zespół jeżogłówki gałęzistej Sparganietum erecti, 

zespół tataraku Acoretum calami, zespół rzepichy ziemnowodnej i kropidła wodnego 

Oenantho-Roripetum oraz zespół manny mielec Glycerietum maximae . 

Wzdłuż cieków wodnych, w lokalnych obniżeniach terenu lub nad brzegami silnie 

wypłyconych starorzeczy rozwijają się szuwary wielkoturzyowe. Stwierdzono ich 

występowanie w starorzeczu Odry w północno – zachodniej części wsi Przywory, w rejonie 

Raszowej, w lokalnym obniżeniu dolinnym po północnej stronie wyrobisk na złożu Przywory 

– pole B, w różnych miejscach doliny Suchej. Są to naturalne lub antropogeniczne 

zbiorowiska wysokich roślin bagiennych, często wytwarzających pokłady tzw. torfu 

turzycowego. Do najpospolitszych zbiorowisk tego typu należy zespół kosaćca żółtego 

Iridetum pseudacori zajmującego strefy przybrzeżne małych zbiorników, a także rowy i 

wilgotne obniżenia terenu na całym terenie gminy, zespół turzycy błotnej Caricetum 

acutiformis występujący pospolicie w różnych typach siedlisk wilgotnych i mokrych, a także 

zespół turzycy dzióbkowatej Caricetum rostratae, zespół turzycy zaostrzonej Caricetum 

gracilis i zespół turzycy sztywnej Caricetum gracilis.  
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Zbiorowiska wodne 

Odra ze starorzeczami i zakolami, strumienie i rowy melioracyjne stanowią dogodne 

siedliska dla rozwoju zbiorowisk wodnych, reprezentowanych przez fitocenozy z klas 

Lemnetea minoris, Potametea, Littorelletae uniflorae i Charetea.  

Zbiorowiska wodne w zależności od warunków siedliskowych przedstawiają różne postacie 

organizacji - od dobrze wykształconych fitocenoz, skupiających większość gatunków 

charakterystycznych, do agregacji jednogatunkowych, trudnych do identyfikacji. Zbiorowiska 

te mają największą wartość przyrodniczą ze względu na występujące w nich często gatunki 

chronione i rzadkie. Do najcenniejszych w skali kraju zbiorowisk z terenu gminy Tarnów 

Opolski należą: zbiorowisko z dominacją żabiścieku pływającego Hydrocharitetum morsus-

ranae, zespół "lilii wodnych" Nupharo-Nymphaeetum albae, zespół rdestnicy stępionej 

Potametum obtusifolii, zespół okrężnicy bagiennej Hottonietum palustris oraz zespół rzęśli 

hakowatej i włosienicznika rzecznego Ranunculo-Callitrichetum hamulatae. Wśród 

pospolitych zbiorowisk stwierdzono zespół rzęsy drobnej i spirodeli wielokorzeniowej 

Spirodeletum polyrhizae, w którym dominuje jeden gatunek charakterystyczny - rzęsa drobna 

Lemna minor. Występuje tu także zespół moczarki kanadyjskiej Elodeetum canadensis oraz 

zespół wywłócznika kłosowego Myriophyletum spicati.  

W zawodnionych wyrobiskach poeksploatacyjnych w rejonie Kosorowic występuje również 

zespół wywłócznika kłosowego Myriophyletum spicati, zespół z panującym rdestem 

ziemnowodnym w formie o lisciach pływajacych Polygonetum natans, zespół włosienicznika 

krążkolistnego Ranunculetum cirinati oraz włosienicznika rzecznego Ranunculetum fluitantis 

W dolinie rzeki Suchej występują kadłubowo wykształcone zbiorowiska z dominacją rzęśli i 

włosienicznika. 

 

Chronione i rzadkie gatunki roślin 

     Dotychczas nie przeprowadzono szczegółowej inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej 

gminy Tarnów Opolski. Według dostępnych materiałów archiwalnych - w gminie Tarnów 

Opolski notuje się występowanie poniższych gatunków roślin objętych ochroną t. j. 

chronionych na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. 

w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409): 

Gatunki roślin objęte ochroną ścisłą 

o Goździk pyszny Dianthus superbus - północna część Groszowickich Łąk; w granicach 

złoża kruszywa Przywory II, 

o Goryczka wąskolistna Gentiana pneumonanthe - w granicach złoża kruszywa 

Przywory II,  

o Gółka długoostrogowa Gymnadenia conopsea - w granicach złoża kruszywa 

Przywory II,  

o Sasanka wiosenna Pulsatilla vernalis - mały płat łąki we wsi Walidrogi; sasanka 

uznawana jest w wojewodztwie za gatunek wymarły, a stanowisko podawane jest 

przez autorów przedwojennych,  

o Buławnik mleczolistny Cephalanthera longifolia, 

o Nasięźrzał pospolity Ophioglossum vulgatum - na zachód od Walidróg; północna 

część Groszowickich Łąk,  

Gatunki roślin objęte ochroną częściową 

o Kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine - w granicach złoża kruszywa Przywory 

II,  
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o Listera jajowata Listera Ovata - w granicach złoża kruszywa Przywory II; na zachód 

od Raszowej, na skraju doliny Suchej,  

o Wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum, 

o Kukułka szerokolistna Dactylorhiza majalis - północna część Groszowickich Łąk; na 

zachód od Raszowej, na skraju doliny Suchej,  

o Rukiew wodna Nasturtium officinale, 

o Centuria pospolita Centaurium erythraea - Groszowickie Łąki na zachód od 

Kosorowic; suchy nieużytek w zachodniej części wsi Miedziana. 

o Zaraza czerwonawa Orobanche lutea. Z danych, którymi dysponuje regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wynika, że stanowisko tego gatunku 

stwierdzono na działce ewidencyjnej nr 1108, arkusz masy 8, obręb Kosorowice. 

Stanowisko położone jest na południe od zabudowań wsi Kosorowice w 

bezpośrednim sąsiedztwie składu materiałów wybuchowych. 

o Gruszyczka średnia Pyrola media, 

o Gruszyczka okrągłolistna Pyrola rotudifolia, 

o Podkolan biały Platanthera bifolia, 

o Konwalia majowa Covallaria majalis - w lasach w południowo-zachodniej części wsi 

Miedziana. 

o Zimowit jesienny Calhicum autumnale - starorzecze Odry w rejonie wsi Przywory, 

drenowane przez ciek Lutnia,  

o Włosienicznik skapopręcikowy Batrahium trichophyllum. 

Gatunki rzadkie, nie chronione 

o Krwawnik kichawiec Achillea ptarmica - północna część Groszowickich Łąk,  

o Okrężnica bagienna Hottonia palustris - w strumieniu w północnej części wsi 

Przywory,  

o Rdestnica stępiona Potamogeton obtusifolius - starorzecze Odry w rejonie wsi 

Przywory,  

o Rzęśl hakowata Callitriche hamulata - w strumieniu w północnej części wsi Przywory,  

o Wierzba rokita Salix rosmarinifolia - podmokła łąka w północnej części Groszowickich 

Łąk,  

o Kąkol polny Agrostemma githago - starorzecze Odry w rejonie wsi Przywory 

drenowane przez ciek Lutnia,  

o Ośmiał mniejszy Cerinthe minor - starorzecze Odry w rejonie wsi Przywory 

drenowane przez ciek Lutnia. 

    Nie zanotowano w gminie Tarnów Opolski występowania gatunków rzadkich w skali 

Europy – t.j. wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. 

w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania 

Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub 

wyznaczenia jako obszary Natura 2000 [tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1713]. 

 

4.6.2. Zwierzęta 

Obszar gminy pod względem zróżnicowania świata zwierząt jest stosunkowo bogaty. Obok 

zwierząt pospolitych występuje tu wiele gatunków chronionych, wymienionych w 

rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2014 r., poz. 1348) oraz rzadkich w skali kraju. Część z nich 

znalazła się na „Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce”.  
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Wśród dużej liczby zwierząt bezkręgowych na uwagę zasługują gatunki chronione i 

rzadkie:  

• Tygrzyk paskowany Argyope bruennichi - gatunek obecnie nie chroniony, należący do 

rzadkich; spotykany na obszarze Groszowickich Łąk, zwłaszcza w części zachodniej i 

północnej. 

• Modraszek telejus Maculinea teleius - objęty ścisłą ochroną. 

• Biegacze: ogrodowy Carabus arvensis, C. cancellatus i granulowaty C. granulatus – 

wymienione gatunki nie podlegają ochronie, należą do stosunkowo częstych; spotykane 

na całym obszarze całej gminy. 

• Czerwończyk nieparek Lycaena dispar - ściśle chroniony, 

• Trzmiel ziemny Bombus terrestris – gatunek podlegający ochronie częściowej, należący 

jednak do pospolitych, również na terenie gminy. 

• Paź królowej Papilio machaon – gatunek nie jest objęty ochroną, należący do rzadkich 

(Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce); spotykany w miejscach 

otwartych, nasłonecznionych. 

• Ślimak winniczek Helix pomatia – gatunek z gromady mięczaków, objęty ochroną, w 

obrębie gminy spotykany dosyć często na siedliskach wilgotnych. 

 

Kręgowce  

Ryby  

  W wodach rzeki Odry, na wysokości śluzy „Kąty Opolskie” (km 622+944) stwierdzono 

występowanie śliza Barbatula barbatula - ryby objętej częściową ochroną gatunkową. Śliz 

dorasta do maksymalnej długości 15 cm, bywa zatem rzadko odławiany, dzięki czemu jest 

jedną z najpospolitszych ryb występujących w polskich rzekach. W woj. opolskim 

stwierdzono jego stanowiska w 59 rzekach, szczególnie w odcinkach o piaszczystym dnie. 

Jest rybą stosunkowo odporną na zanieczyszczenia organiczne. Prowadzi przydenny tryb 

życia i jest aktywny głównie w nocy. Żywi się larwami wodnymi owadów, okres tarła trwa od 

połowy maja do końca czerwca. 

Podstawowe gatunki ryb rzeki Odry, która na odcinku w granicach Gminy Tarnów Opolski 

stanowi typ ichtiofunistyczny rzeki nizinnej, są następujące: 

• leszcz Abramis brama,  

• krąp Bliccabjoerkna,  

• płoć Rutilus rutilus,  

• jaź Leuciscus idus,  

• kiełb Gobio gobio,  

• szczupak Esox lucius,  

• sandacz Sander lucioperca, 

• jazgarz Gymnocephalus cernua, 

• okoń Perca fluviatilis 

• ukleja Alburnus alburnus 

• brzana Barbus barbus, (gatunek rzadki, status DD) 

• kleń Squalius cephalus,  

• świnka Chondrostoma nasus, (gatunek rzadki rzadki, status DD) 

• miętus Lota lota, (gatunek rzadki, status DD) 

• sum Silurus glanis. 
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Odra stanowi również historyczne siedlisko tarliska jesiotra ostronosego Acipenser 

oxyrinchus i innych ryb łososiowatych.  Jako rzeka tranzytowa dla dwuśrodowiskowych ryb 

łososiowatych, jest ważnym korytarzem łączącym morze z tarliskami tych ryb w dopływach 

jej górnego biegu. Dlatego bardzo ważne jest zachowanie/odtworzenie możliwości ich 

migracji. 

Płazy 

Na terenie gminy występuje co najmniej sześć gatunków płazów. Wszystkie płazy w Polsce 

podlegają ochronie. 

• traszka zwyczajna Triturus vulgaris – występuje na siedliskach podmokłych, rejonu wsi 

Przywory, 

• kumak nizinny Bombina bombina – objęty ochroną ścisłą, 

• żaba trawna Rana temporaria – należy do jednych z najpospolitszych płazów w kraju, 

spotykany na całym obszarze gminy, 

• żaba jeziorkowa / wodna Rana lessonae / Rana esculenta – razem z żabą trawną należą 

do jednych z najpospolitszych płazów w kraju; na terenie gminy notowane w rowach, na 

podmokłych łąkach, zwłaszcza w dolinach rzecznych Odry i Suchej, 

• ropucha szara Bufo bufo – gatunek pospolity, zarówno w województwie jak i w gminie, 

• ropucha zielona Bufo viridis – gatunek rzadki; występuje  w krajobrazie otwartym, często 

w pobliżu siedzib ludzkich, 

• rzekotka drzewna Hyla arborea – gatunek rzadki, prawdopodobnie w zachodniej części 

gminy, w zadrzewionych, wilgotnych i podmokłych obszarach dolinnych. 

 Gady 

Wszystkie poniższe gatunki gadów z obszaru gminy Tarnów Opolski podlegają w Polsce 

ochronie:  

• jaszczurka zwinka Lacerta agilis – pospolity w całej Polsce gatunek, występujący na 

siedliskach suchych, często antropogenicznych, 

• jaszczurka żyworodna Lacerta vivipara – gatunek mniej liczny od poprzedniego, 

zasiedlający siedliska bardziej wilgotne; w gminie - rejon Raszowej oraz na wilgotnych 

łąkach na północ od Walidróg,  

• padalec zwyczajny Anguis fragilis – siedlisko gatunku stanowią słoneczne polany, skraje 

lasów, widne lasy lub inne tereny o silnym zadrzewieniu; na terenie gminy występuje 

prawdopodobnie w lesach i na ich granicach, 

• zaskroniec Natrix natrix – gatunek rzadki, spotykany w wodach i nad brzegami wód, 

występuje prawdopodobnie w rejonie Raszowej i Przywór 

• żmija zygzakowata Vipera berus - spotykana na obrzeżach lasów, podmokłych łąkach, 

polanach leśnych. 

Ptaki 

Gmina Tarnów Opolskim jest miejscem występowania wielu gatunków ptaków, w tym 

rzadkich i chronionych, charakterystycznych dla dolin rzecznych, dużych obszarów leśnych i 

terenów rolniczych. Oto lista najważniejszych, objętych ochroną gatunków. Gwiazdką 

oznaczono gatunki z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej – Dyrektywa 79/409/EWG. 

• derkacz Crex crex* - gatunek rzadki w kraju i Europie, podawane jest jego występowanie 

w gminie, ale brak jest wskazań co do rejonu, prawdopodobnie mogą to być: dolina Odry, 

dolina Suchej, wilgotne Łąki Groszowickie, 

• kląskawka Saxicola torquata - średnio liczny ptak lęgowy Śląska, w gminie - rejon wsi 

Przywory, 
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• pokląskwa Saxicola ruberta – Lokalnie średnio liczny ptak lęgowy Śląska. W gminie 

podawany z przynajmniej kilku stanowisk: wilgotne łąki na północ od Walidróg, pola 

uprawne na południowowschodnim krańcu Nakła, pod Raszową, 

• turkawka Streptopelia turtur – średnio liczny ptak lęgowy Śląska; występuje na skraju 

lasów oraz w zadrzewieniach; występuje w Raszowej oraz w lesie sosnowym na 

południowo - zachodnim krańcu Nakła, 

• świerszczak Locustella naevia – nieliczny ptak lęgowy Śląska; zasiedla wilgotne tereny 

dolinne; występuje na wilgotnych łąkach na północ od Walidróg, 

• gąsiorek Lanius collurio* - gatunek liczny na Śląsku i w kraju, typowy ptak krajobrazu 

rolniczego; jego występowanie odnotowano w zakrzewieniach wśród łąk na północ od 

Walidróg, 

• ortolan Emberiza hortulana * – gatunek lęgowy Śląska, w gminie notowany na łąkach na 

północ od Walidróg i wśród pól uprawnych nad ciekiem na południe od drogi Daniec – 

Dąbrowice, 

• potrzeszcz Miliaria calandra – średnio liczny ptak lęgowy Śląska, ptak krajobrazu 

rolniczego, gniazdujący na polach uprawnych,  

• bocian czarny Ciconia nigra* – bardzo rzadki gatunek w regionie i w skali kraju. Materiały 

archiwalne (dane z 1999 r.) wskazują, że w lasach na północ od wsi Przywory znajduje 

się ostoja bociana czarnego, objęta ochroną strefową. Brak jest obecnych danych 

potwierdzających czy bocian czarny jeszcze gniazduje na tym siedlisku, 

• dzięcioł czarny Dryocopus martius* - nieliczny w Polsce, zaobserwowany w kompleksie 

leśnym w południowo – wschodniej części gminy. 

Odnotować należy, że w bezpośrednim sąsiedztwie gminy – w graniczącej od wschodu 

gminie Izbicko - znajduje się obszar ostoi ptaków rangi wojewódzkiej. Jest to kompleks 

Stawy w Utracie, w obrębie których występuje nagromadzenie chronionych, rzadkich i 

zagrożonych gatunków ptaków wodno-błotnych (gwiazdką oznaczono gatunki z Załącznika I 

Dyrektywy Ptasiej): perkoza rdzawoszyjnego, zausznika, bąka, łabędzia niemego, krakwy, 

hełmiatka, trzmielojada, błotniaka stawowego, pójdźka, żurawia, wodnika, krętogłowa, 

zimorodka, lerka, kląskawki, świerszczaka, strumieniówki, muchołówki białoszyjnej, dziwonia. 

Ssaki 

Na terenie gminy notowane jest występowanie poniższych gatunków objętych ochroną: 

• jeż zachodni/wschodni Erinaceus europaeus/concolor – na terenach o bujnej roślinności, 

w gminie spotykany rzadko, m. in. w zagajniku w Raszowej, w sadzie na północ od 

Walidróg, 

• kret europejski Talpa europaea –pospolity gatunek dla krajobrazu rolniczego, 

• ryjówka aksamitna Sorex araneus – zamieszkująca wilgotne środowiska leśne i zarośla 

łąkowe, 

• wiewiórka Sciurus vulgaris – jej występowanie jest wysoce prawdopodobne w obrębie 

dużych kompleksów leśnych gminy, 

• łasica Mustela nivalis – gatunek wskazywany jako rzadki na Śląsku Opolskim, w obrębie 

gminy spotykane pojedyncze osobniki. 

Poza wyżej wymienionymi gatunkami chronionymi występują w gminie gatunki pospolitych 

ssaków. Do rzędu drapieżnych zaliczają się: lis Vulpes vulpes  i kuna leśna Martes martes.. 

Rząd zającokształtnych reprezentuje tylko jeden gatunek: zając szarak Lepus capensis, 

którego coraz rzadziej spotyka się w krajobrazie otwartym. Najliczniejszym w gatunki rzędem 

są gryzonie. W lasach spotyka się takie gatunki jak nornica ruda Clethrionomys glareolus czy 
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mysz leśna Apodemus flavicollis. W suchych środowiskach spotkać można mysz polną 

Apodemus agrarius. W stawach hodowlanych stwierdzono występowanie karczownika 

Arvicola terrestris. Dzik Sus scrofa, jeleń Cervus elaphus i sarna Capreolus capreolus; 

gatunki te spotyka się na obszarach leśnych, na ogół nielicznie.  

 

4.7. Struktura przyrodnicza, lokalne i ponadlokalne powiązania i zależności          

przyrodnicze 

  W oparciu o koncepcję przestrzennej jednostki przyrodniczej na terenie gminy Tarnów 

Opolski wyróżnić można następujące struktury ekologiczne:   

• Ekosystemy antropogeniczne pól uprawnych obejmują duże powierzchnie terenu 

położonego wzdłuż linii Kosorowice - Tarnów Opolski - Nakło, a także we współczesnej 

dolinie Odry. Są to grunty orne, które jednak nie są pozbawione naturalnych lub 

seminaturalnych składników szaty roślinnej - śródpolnych oraz przydrożnych zadrzewień 

i zakrzewień rosnących na miedzach, wąskich ciągów i niewielkich płatów zieleni łąkowej 

i zaroślowej porastających miedze, pobocza i skarpy dróg śródpolnych. W otoczeniu lub 

w obrębie rozległych pól uprawnych, które stanowią w strukturze przyrodniczej 

ekosystemy o niskich walorach przyrodniczych, występują ekosystemy o większym 

stopniu naturalności przyrodniczej przedstawione poniżej. 

• Ekosystemy leśne to siedliska obejmujące zróżnicowane pod względem wielkości, 

rozmieszczenia i składu gatunkowego lasy. Są one największą ostoją naturalnych 

warunków siedliskowych: gruntowo-wodnych, geomorfologicznych i glebowych. Wysokie 

walory posiada ekosystem leśny obejmujący północną część gminy. Występują tu 

dogodne warunki bytowania gatunków zwierząt charakterystycznych dla wnętrza lasu, a 

także siedliska wilgotne wśród dominujących siedlisk borowych. Znaczne walory 

przyrodnicze należy również przypisać lasom położonym w południowo-zachodniej 

części gminy, które wchodzą w skład większego kompleksu leśnego rozciągającego się 

poza jej granicami. Jest to siedlisko borów sosnowych przechodzące w kierunku 

południowo – zachodnim w buczyny. Pozostałe siedliska leśne są mniejsze, jednak 

pełnią istotną rolę w lokalnym systemie przyrodniczym. Siedliskiem takim jest bór 

sosnowo-świerkowy w północno-wschodniej części gminy i kompleks leśny położony w 

części południowo-wschodniej. Ostatni z wymienionych obszarów obszar leśny ma 

charakter szczególny, gdyż znajduje się w zasięgu wychodni wapieni 

środkowotriasowych, gdzie prowadzono dawniej intensywną eksploatacje odkrywkową. 

Obecnie jest to zatem obszar o charakterze antropogenicznym, ale odznaczający się 

podwyższonym walorem przyrodniczym z uwagi na zmienne warunki biotopowe - 

kompleks leśno-łąkowy. 

• Ekosystemy łąkowe i zadrzewieniowe. Pierwszy z typów – łąki dolinne – zlokalizowany 

jest w dolinach Odry i Suchej. W dolinie Odry, w obniżeniach terasy zalewowej 

występują małe płaty i wąskie ciągi łąk wilgotnych, które zachowały się w obniżeniach 

mniejszych dolin terasy zalewowej. Utrzymują się również wzdłuż krawędzi 

morfologicznej doliny, gdzie zwykle towarzyszą im zadrzewienia i zakrzewienia. 

Bogatsza struktura łąk i zadrzewień występuje w dolinie Suchej. Występują tu przede 

wszystkim fragmenty siedlisk nieużytkowanych o cechach półnaturalnych i naturalnych. 

Znaczny jest w dolinie udział ciągów zadrzewień, zwłaszcza łęgowych (olszowych), 

wzmacniających potencjał przyrodniczy tego obszaru. Drugi wyróżniony typ 

ekosystemów łąkowych i zadrzewionych występuje na terenach pozadolinnych, 
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zwłaszcza w zasięgu terasy plejstoceńskiej i równiny wodnolodowcowej. Ekosystemy 

pozadolinne reprezentowane są przez łąki świeże, a także siedliska przejściowe między 

łąkami świeżymi a wilgotnymi. Wśród tych łąk wyróżnia się zdecydowanie rozległy 

ekosystem łąkowy Groszowickich Łąk. Odnotowuje się  wzrost udziału siedlisk łąkowych 

w rejonie wsi Miedziana, które dzięki przestrzennemu kontaktowi z łąkami Groszowickimi 

umożliwiają przemieszczanie się fauny pomiędzy kompleksami leśnymi usytuowanymi 

na północy i w południowej części gminy. W rejonie Nakła, Walidróg i Raszowej 

występuje dobrze rozwinięta sieć cieków, czemu okoliczne łąki zawdzięczają swój 

zmienny charakter – od suchych do wilgotnych. Łąki te są istotnym elementem lokalnych 

powiązań przestrzennych.                                                                               

• Ekosystemy wodne i przywodne. Zalicza się do nich siedliska wód płynących i stojących. 

Odra, stanowiąca siedlisko bytowania oraz migracji wielu organizmów wodnych, jest 

najistotniejszym ekosystemem wodnym, pomimo że na odcinku przepływającym przez 

gminę znajduje się jaz utrudniający swobodną migrację ryb.  Do siedlisk wodnych należy 

zaliczyć również starorzecza w dolinie Odry, utrzymujące kontakt hydrauliczny z wodami 

Odry oraz odznaczające się bogactwem wodnej oraz przybrzeżnej flory (szuwary 

trawiaste, turzycowe, zadrzewienia i zakrzewienia łęgowe) i fauny (ryb preferujące wody 

stojące lub wolno płynące, płazów). Ekosystemy wodne to  również pozostałe cieki 

wodne, zwłaszcza rzeka Sucha. Z wód stojących, oprócz wspomnianych starorzeczy, 

pewne znaczenie siedliskowe mają zawodnione zbiorniki wodne po eksploatacji piasków 

i żwirów czwartorzędowych w rejonie wsi Miedziana i Kosorowice, obecnie stawy 

hodowlane.  Mogą one stanowić siedliska płazów oraz ptactwa wodnego (np. kaczki).  

 

Z uwagi na funkcję środowiskotwórczą i wartość biocenotyczną na obszarze gminy 

wydzielić można: 

• Struktury o wysokiej wartości przyrodniczej - naturalne i seminaturalne struktury, 

zachowujące naturalną lub półnaturalną strukturę funkcjonalno – przestrzenną, 

wzmacniające procesy biocenotyczne, zasilające tereny sąsiednie intensywniej użytkowane 

lub zdegradowane:  

− duże, zwarte kompleksy leśne obejmujące północną, południowo-zachodnią, 

południowowschodnią i północno-wschodnią część gminy (w granicach Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko -Turawskie), 

− dolina rzeki Odry, wraz z lokalnymi ekosystemami o podwyższonych walorach 

przyrodniczych, którymi są starorzecza, 

− cała dolina rzeki Suchej, w której kumuluje się występowanie ekosystemów wodnych, 

łąkowych, małych lasów i zadrzewień, 

− ekosystem Groszowickich Łąk, wraz z kompleksem zawodnionych wyrobisk w części 

południowej oraz łąkami wilgotnymi w części północnej. 

• Struktury o średniej wartości przyrodniczej – seminaturalne struktury o zaburzonej strukturze 

funkcjonalno – przestrzennej, zubożone, mimo wszystko pełniące funkcje zasilające dla 

terenów pól i zabudowy: mniejsze ekosystemy leśne, wodne, łąki świeże i wilgotne o 

zaburzonych stosunkach wodnych, nieużytkowane lub użytkowane zbyt intensywnie  

• Struktury o małej wartości przyrodniczej – antropogeniczne – grunty orne, obejmujące tereny 

gospodarczo przekształcone, o znacząco zubożonej strukturze funkcjonalno – przestrzennej, 

zasilane przez struktury naturalne;  
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• Tereny bez znaczenia przyrodniczego - struktury antropogeniczne, obejmujące tereny 

gospodarczo przekształcone, zasilane przez struktury naturalne – tereny zabudowane. 

Niezależnie od zaproponowanego powyżej wydzielenia, wszystkimi siedliskami z obszaru 

gminy rządzi ogólną zasadą, że im mniejszy obszar siedliska, tym większa presja czynników 

otaczających, np. rolniczych, i tym samym mniejszy stopień zróżnicowania florystycznego i 

faunistycznego, bądź też mniejsza jego ogólna wartość przyrodnicza.  

Opisu struktury powiązań przyrodniczych – zgodnie z koncepcją sieci ekologicznej- 

dokonuje się za pomocą elementów podstawowych: 

• Obszarów węzłowych (biocentra) - to obszary o wysokich walorach przyrodniczych, 

dużym stopniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej, gdzie występują 

charakterystyczne dla regionu siedliska i populacje wymagające ochrony. Ochrona ta 

odbywa się poprzez zapewnienie łączności ekologicznej i zachowanie bioróżnorodności. 

• Korytarzy ekologicznych - to przestrzenne struktury umożliwiające wędrówki gatunków 

między obszarami węzłowymi. Trwałe przerwanie ciągłości korytarza uniemożliwia 

wymianę genów w odciętym ekosystemie (obszarze węzłowym) i prowadzi do 

wymierania gatunków. 

• Stref buforowych (otulin), które otaczają obszary priorytetowe dla ochrony 

bioróżnorodności (obszary węzłowe, korytarze ekologiczne i inne obszary chronione) i  

tworzą przestrzeń niwelującą potencjalne zagrożenia zewnętrzne. 

 

W gminie Tarnów Opolski i jej najbliższym otoczeniu wyróżniono elementy i struktury o 

zwiększonym potencjale biologicznym, stanowiące o powiązaniach przestrzennych z 

terenami zewnętrznymi, regionalnymi i lokalnymi: 

o Elementy ponadregionalnego systemu ekologicznego, do których zaliczyć należy: 

•    Korytarz ekologiczny Odry przebiegający wzdłuż zachodniej granicy gminy, o 

charakterze wodno-łąkowym w randze międzynarodowej (nr 17 M w Krajowej Sieci 

Ekologicznej ECONET Polska). Jego funkcje ekologiczne - migracje i 

rozprzestrzenianie wielu gatunków roślin i zwierząt w skali ponadregionalnej - są 

ograniczane intensywnym rolniczym użytkowaniem. Atutami są natomiast - znaczna 

szerokość korytarza, zalewy powodziowe i niski stopień urbanizacji dna doliny. 

Korytarz ten łączy obszarowe formy ochrony przyrody, w tym ostoje Natura 2000 jak 

obszar specjalnej ochrony ptaków „Grądy Odrzańskie”, inne obszary węzłowe 

(biocentra) florystyczne i faunistyczne niższej rangi, rozmieszczone w zasięgu lub 

bliskim sąsiedztwie doliny.     

• Peryferyjne fragmenty dwóch obszarów węzłowych o znaczeniu krajowym:  

− 10K – obszar Borów Stobrawskich (identyfikowany z Obszarem Chronionego 

Krajobrazu Lasy Stobrawsko – Turawskie) 

− 14K – obszar Góry Św. Anny (przedpole masywu Chełmu w południowo - 

wschodniej części gminy). 

•    Strefę przejściową pomiędzy opisanymi wyżej ekosystemami stanowi stroma, 

erozyjna krawędź morfologiczna doliny Odry. W przyległym do niej pasie, 

pozostającym w zasadzie poza obszarem zalewów powodziowych, znajduje się 

zurbanizowany obszar wsi Kąty Opolskie i droga wojewódzka Opole - Kędzierzyn. 

o Elementy regionalnego i lokalnego systemu ekologicznego, na który składają się: 

• Korytarz ekologiczny doliny Suchej o znaczeniu ponadlokalnym, zlokalizowany we 

wschodniej części gminy i łączący się w kierunku północno – zachodnim z korytarzem 
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ekologicznym rzeki Chrząstawy który zaliczany jest do rangi regionalnej. Znaczenie 

korytarza wzmacnia sąsiedztwo stawów w rejonie Utraty (sąsiednia gmina Izbicko), 

które są ostoją ptactwa wodno – błotnego oraz częściowe położenie w granicach 

obszaru chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie”. Korytarz 

ekologiczny rzeki Suchej łączy w pewnym stopniu dwa wyżej wymienione obszary 

węzłowe o znaczeniu krajowym. 

• Korytarze ekologiczne małych dolin stanowiące przestrzenne powiązania odrębnych 

ekosystemów, korytarzy i obszarów węzłowych wyższej rangi. Na terenie gminy 

Tarnów Opolski wyróżnić w tej grupie można: dolina Strugi (łączy dolinę Odry z 

Groszowickimi Łąkami), dolina Czarnki (łączy dolinę Suchej z otaczającymi 

ekosystemami łąkowymi i dużym systemem leśnym. 

• Węzły ekologiczne: 

- Leśny północny obejmujący całą północną część gminy i rozprzestrzeniający się 

poza jej granice do doliny Chrząstawy. Ten rozległy ekosystem leśny przecina 

dolina Czarnki (lokalny korytarz ekologiczny) oraz jej dopływu Wławy. 

- Leśny północno-wschodni to kompleks lasu na wschód od Raszowej, wchodzący 

w skład obszaru chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”,  

- Leśny południowo-zachodni to fragment dużego kompleksu leśnego 

rozciągającego się w kierunku południowym, aż do Gogolina. Ekosystem ten 

sąsiaduje bezpośrednio z doliną Odry na południe od Kątów Opolskich. 

- Łąkowy obejmujący cały kompleks Groszowickich Łąk oraz tereny wyrobisk 

poeksploatacyjnych, gdzie zachodzi odbudowa potencjału przyrodniczego na 

drodze naturalnej sukcesji ekologicznej lub przy wykorzystaniu zabiegów 

rekultywacyjnych. Groszowickie Łąki są powiązane przestrzennie z doliną Odry 

za pośrednictwem mniejszych obniżeń dolinnych, a także z leśnymi obszarami 

węzłowymi (północnym i południowo- zachodnim). 

 

4.8. Obszary i zasoby przyrodnicze objęte i proponowane do objęcia ochroną prawną 

 

Obszary i zasoby chronione  

Obszar chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”  

Północno wschodnia część obszaru gminy (na północ od drogi Raszowa - Utrata) wchodzi 

w skład obszaru chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko –Turawskie”. 

Obszar chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie” obejmuje centralną i 

zachodnią część województwa opolskiego o powierzchni ok. 110 000 ha, z czego w gminie 

Tarnów Opolski zaledwie 270 ha. Utworzono go na mocy uchwały Wojewódzkiej Rady 

Narodowej nr XXIV/193/88 z dn. 26 maja 1988 r. 
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PLH 160010
 „Łąki w okolicach Chrząstowic”

PLH 160003
 „Kamień Śląski”

O.Ch.K.
 „Lasy Stobrawsko-Turawskie”

GMINA TARNÓW OPOLSKI

O.Ch.K.

 „Bory
Niemodlińskie”

 
Ryc. Przyrodnicze obszary prawnie chronione w gminie Tarnów Opolski i w sąsiedztwie 

 

Dla obszaru obowiązywały następujące, kolejne akty prawne: 

− Uchwała Nr XXIV/193/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 26 maja 1988 

r. w sprawie ochrony walorów krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Op. z 1989 r. Nr 19, poz. 231),  

− Rozporządzenie Nr P/14/2000 Wojewody Opolskiego z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie 

obszarów chronionego krajobrazu w województwie opolskim (Dz. Urz. z dnia 26 maja 

2000 r. Nr 33, poz. 173), 

− Rozporządzenie Nr 0151/P/16/2006 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. w 

sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. z 2006 r. Nr 33, Poz. 1133),  

− Rozporządzenie Nr 0151/P/34/08 Wojewody opolskiego z dnia 16 maja 2008 r. 
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zmieniające rozporządzenie Nr 0151/P/16/2006 z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie 

obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. z dnia 28 maja 2008 r. Nr 36, poz. 1283) 

− Uchwała Nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 września 2016 r. 

w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2016 r., poz. 

2017). 

Obszar utworzono w celu ochrony krajobrazu nizinnego ze zwartymi kompleksami leśnymi 

o dużej bioróżnorodności, z obszarami wydmowymi, śródleśnymi stawami, w tym 

kompleksem leśno-stawowym koło Utraty i Jeziorem Turawskim. Obszar ten stanowi również 

strefę rekreacji i wypoczynku o randze regionalnej.  

W granicach Lasów Stobrawsko - Turawskich znalazło się kilka zespołów przyrodniczo-

krajobrazowych oraz kilkadziesiąt użytków ekologicznych i pomników przyrody. Niezliczona 

ilość cieków, stawy hodowlane, źródła, polodowcowe moreny i wydmy stanowią o wysokich 

walorach krajobrazowych i przyrodniczych i krajobrazowych tego terenu. 

 

Na obszarze chronionego krajobrazu obowiązują zakazy wymienione w uchwale z 2016 r.  

1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko;  

2) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od:  

a) linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych,  

b)  zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach 

płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu wodno-

prawnym, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – 

Prawo Wodne z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu 

racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej;  

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 

wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa 

ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub 

naprawy urządzeń wodnych; 

4)  wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym 

kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów;  

5) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody 

lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka 

wodna lub rybacka; 

6) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych. 

Zakaz, o którym mowa w pkt 2 nie dotyczy: 

1) obszarów zabudowy miast i wsi, w granicach określonych w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku w studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, jeżeli 

przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak 

negatywnego wpływu na ochronę przyrody, w tym pełnioną funkcję korytarzy 

ekologicznych i ochronę krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu;  

2) sztucznych zbiorników wodnych, za wyjątkiem: Zbiornika Nyskiego, Otmuchowskiego 

i Turawskiego; 
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3) siedlisk rolniczych – w zakresie uzupełniania istniejącej zabudowy o obiekty związane 

z prowadzeniem gospodarstwa rolnego;  

4) działek przeznaczonych pod zabudowę wyznaczonych w obowiązujących w dniu 

wejścia w życie niniejszej uchwały miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego lub decyzjach lokalizacyjnych. 

Zakaz, o którym mowa w pkt 3 nie dotyczy zadrzewień śródpolnych, których usunięcie jest 

konieczne w celu przywrócenia użytkowania gruntów rolnych - krzewów do 10 lat lub drzew, 

których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 35 cm w przypadku topoli, wierzb, 

kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej i 

platanu klonolistnego oraz 25 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew. 

Zakaz, o którym mowa w pkt 4, nie dotyczy obszarów, na których położone są złoża 

kopalin udokumentowane przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały i których 

dokumentacje zostały zatwierdzone przez właściwy organ administracji geologicznej 

 

   W zakresie ochrony ekosystemów leśnych w obszarze chronionego krajobrazu „Lasy 

Stobrawsko-Turawskie” ustalono preferowanie działań zmierzających do zachowania i 

utrzymania w stanie zbliżonym do naturalnego istniejących śródleśnych cieków, mokradeł, 

polan, torfowisk, wrzosowisk oraz muraw napiaskowych, poprzez m.in. ekstensywne 

użytkowanie i niedopuszczanie do zarastania drzewami i krzewami otwartych przestrzeni. 

    W zakresie czynnej ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych za zasadne uznano: 

a) przeciwdziałanie sukcesji łąk, pastwisk i torfowisk poprzez m.in. ekstensywne 

użytkowanie (np. koszenie, wypas) lub mechaniczne usuwanie samosiewów drzew i 

krzewów, 

b) ograniczanie zmiany użytkowania łąk i pastwisk na grunty orne bądź inne uprawy rolne, 

c) preferowanie ochrony roślin metodami biologicznymi, 

d) kształtowanie zróżnicowanego krajobrazu rolniczego poprzez ochronę oraz formowanie 

nowych założeń zieleni wiejskiej (zadrzewienia, zakrzaczenia, remizy śródpolne, parki 

wiejskie), 

e) zachowanie śródpolnych torfowisk, zabagnień, podmokłości oraz oczek wodnych, 

f) zachowanie zbiorowisk wydmowych, muraw napiaskowych i psiar, 

g) zachowanie zbiorowisk muraw kserotermicznych, 

h) realizowanie melioracji odwadniających, w tym regulowanie odpływu wody z sieci rowów, 

tylko w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, jednak z bezwzględnym zachowaniem 

reżimów wilgotnościowych terenów podmokłych, w tym torfowisk, obszarów wodno-

błotnych i obszarów źródliskowych cieków, 

i) eksploatowanie surowców mineralnych w sposób minimalizujący negatywne 

oddziaływania na przyrodę, 

j) preferowanie rekultywacji uwzględniającej potrzeby ochrony walorów przyrody ożywionej, 

nieożywionej oraz krajobrazu, 

k) przeciwdziałanie przerywaniu ciągłości korytarzy ekologicznych, 

l) preferowanie regionalnych stylów architektonicznych w zabudowie oraz zabudowy 

zachowującej historyczne kierunki przestrzennego rozwoju miejscowości. 
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Chronione siedliska przyrodnicze 

   Siedliska przyrodnicze chronione prawnie, to siedliska wymienione w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz 

gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru 

obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000, 

będącym przełożeniem dyrektyw unijnych (tzw. Ptasiej i Siedliskowej), a zarazem 

wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie 

określenia rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie (Dz. U. z 2001 r. Nr 92 

poz. 1029). 

    W opracowaniu ekofizjograficznym, sporządzonym na potrzeby studium wyróżniono 

poniższe typy siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie: 

• 3150 - Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z 

Nympheion, Potamion - obszary całych starorzeczy w dolinie Odry po zachodniej stronie 

zabudowy wsi Przywory, gdzie notowany jest zespół "lilii wodnych" Nupharo-

Nymphaeetum albae, zbiorowiska szuwarowe oraz okalające zadrzewienia wierzbowe. 

Siedlisko stanowi podtyp 3150-2 starorzecza i drobne zbiorniki wodne. 

• 3260 Nizinne i podgorskie rzeki ze zbiorowiskami włosienicznikow – koryto cieku Struga 

(Lutnia), na odcinku biegnącym w obrębie doliny Odry, stanowi siedlisko występowania 

zespołu rzęśli hakowatej i włosienicznika rzecznego Ranunculo-Callitrichetum hamulatae. 

 

    Inne zasoby przyrodnicze prawnie chronione to lasy, których charakterystykę 

przedstawiono w pkt. 4.6.1. niniejszego opracowania, oraz zasoby wodne. 

     W gminie Tarnów Opolski nie występują inne obszary i obiekty objęte prawną formą 

ochrony przyrody. Jedyny pomnik przyrody odnotowany był w dokumentach archiwalnych – 

klon w miejscowości Nakło – obecnie nie figuruje już w rejestrze form ochrony przyrody 

prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. 

      

Zasoby wodne 

Obszar gminy Tarnów Opolski jest bardzo zasobny w wody podziemne, które występują w 

czterech piętrach wodonośnych:  

• czwartorzędowym  

• górnokredowym – GZWP nr 336 Niecka Opolska,  

• środkowotriasowym - GZWP nr 333 Opole – Zawadzkie,  

• dolnotriasowym – GZWP nr 335 Krapkowice – Strzelce Opolskie. 

 W gminie Tarnów Opolski podstawowe znaczenie dla zaopatrzenia ludności w wodę mają 

wody wapienia muszlowego, które należy chronić przez przenikaniem zanieczyszczeń z 

powierzchni terenu. Wody tego poziomu stanowią najzasobniejszy w województwie zbiornik 

wód podziemnych GZWP nr 333 „Opole – Zawadzkie”. Wszystkie sołectwa w gminie są 

zaopatrywane w wodę z ujęć tego poziomu – są to ujęcia w Tarnowie Opolskim i Raszowej. 

Także ujęcie wody „Grotowice – Utrata”, będące podstawowym źródłem wody dla miasta 

Opola czerpie wodę z poziomu środkowotriasowego.  

 

Wody podziemne wapienia muszlowego wykazują podwyższony stopień zanieczyszczenia 

azotanami, azotynami, siarczanami, żelazem i cynkiem. Świadczy to o niewystarczającej 

ochronie zasobów wód przeznaczonych do picia. Prawną formą ochrony zbiorników wód 

podziemnych przewidzianą przez ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne są obszary 
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ochronne zbiorników wód śródlądowych, na których obowiązują zakazy, nakazy oraz 

ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów lub korzystania z wody w celu ochrony 

zasobów wodnych przed degradacją.  

Obszar ochronny ustanawia w drodze aktu prawa miejscowego właściwy wojewoda na 

wniosek Wód Polskich. Nie ustanowiono jeszcze dla w.w. zbiorników takiej formy ochrony. 

 

Na terenie gminy Tarnów Opolski istnieją trzy komunalne ujęcia wody, wszystkie one 

czerpią wodę z poziomu środkowego triasu. Są to: 

• Ujęcie „Tarnów Opolski” – składa się z 1 studni wierconej, ujmującej wodę z utworów 

wapienia muszlowego (pierwotnie woda ujmowana była z trzech studni). Liczne spękania 

warstw triasowych na tym obszarze skutkują zwiększoną infiltracją zanieczyszczeń z 

powierzchni i wód opadowych.  

• Ujęcie „Raszowa” - obejmuje 1 studnię wierconą, ujmującą wodę z utworów wapienia 

muszlowego. Warstwa wodonośna ujmowanej wody występuje pod utworami dolomitów, 

wapieni i kajpru o miąższości 60 m. Wody z utworów czwartorzędowych nie są 

użytkowane.  

• Ujęcie „Grotowice” dla miasta Opola, którego studnie (1A, 1B, 3B, 6B) znajdują się na 

terenie gminy Tarnów Opolski w granicach administracyjnych wsi Przywory (studnia 6B), 

wsi Kosorowice (studnie 1B, 1A) i Tarnowa Opolskiego (studnia 3B).  

  Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (uchylonej ustawą 

z 20 lipca 2017 r. o tym samym tytule) dla ujęć wody podziemnej zostały ustanowione przez 

Regionalnego Dyrektora Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w formie aktów prawa 

miejscowego strefy ochronne ujęć wody podziemnej:  

• rozporządzeniem nr 18/2014, z dnia 13 sierpnia 2014 r. ustanowiono strefy ochronnej dla 

ujęcia wody podziemnej „Grotowice” pośredniej oraz bezpośredniej, zmienione 

rozporządzeniem nr 7/2015, z dnia 26 marca 2015 r. oraz rozporządzeniem nr 18/2016 z 

dnia 20 listopada 2016 r. 

• rozporządzeniem nr 20/2014, z dnia 3 października 2014 r. ustanowiono strefy ochrony 

ujęcia wody podziemnej „Tarnów Opolski” pośredniej oraz bezpośredniej, zmienione 

Rozporządzeniem nr 2/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu. 

Zgodnie z art. 565 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.  Prawo wodne dotychczasowe akty 

prawa miejscowego, wydane na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. 

Prawo wodne zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych aktów prawa miejscowego i 

mogą być zmieniane. 

Na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody „Grotowice” zabrania się:  

− lokalizowania nowych ujęć wody podziemnej, za wyjątkiem ujęć służących 

zbiorowemu zaopatrzeniu ludności w wodę przeznaczoną do spożycia 

− wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi ,z wyjątkiem wód opadowych i 

roztopowych, spełniających wymogi zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

− rolniczego wykorzystania ścieków, gnojówki i gnojowicy 

− lokalizowania i rozbudowy zakładów przemysłowych, zakwalifikowanych do 

przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub do 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko; 
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− lokalizowania i rozbudowy ferm chowu  ihodowli zwierząt, zakwalifikowanych do 

przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub 

doprzedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko; 

− lokalizowania ferm chowu lub hodowli zwierząt w systemie bezściółkowym;  

− przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych;  

− lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż 

niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych;  

− lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych, a także rurociągów do ich 

transportu;  

− stosowania środków ochrony roślin, które według zezwolenia na wprowadzanie 

środków ochrony roślin do obrotu klasyfikowane są jako niebezpieczne dla 

środowiska;  

− lokalizowania cmentarzy oraz grzebaniazwłokzwierzęcych. 

Na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody „Tarnów Opolski” zabrania się: 

− lokalizowania nowych ujęć wody, z wyjątkiem wykonywania studni zastępczych i 

awaryjnych oraz ujęć służących zwykłemu korzystaniu z wód;”. 

− wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, z wyjątkiem wód opadowych i 

roztopowych, spełniających wymogi zgodnie z obowiązującymi przepisami;  

− rolniczego wykorzystania ścieków;  

− przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych;  

− lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych, a także rurociągów do ich 

transportu; 

− lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż 

niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych; 

− wydobywania kopalin;  

− lokalizowania cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych. 

 

Obszary i zasoby proponowane do objęcia ochroną prawną 

       W gminie Tarnów Opolski występują obszary, które są predysponowane do objęcia 

ochroną prawną z uwagi na walory przyrodnicze oraz krajobrazowe: 

 Proponowany użytek ekologiczny „Dolina Strugi - Lutni” – obszar stanowi chronione 

siedlisko przyrodnicze 3150 - starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze 

zbiorowiskami z Nympheion, Potamion oraz 3260 - nizinne i podgorskie rzeki ze 

zbiorowiskami włosienicznikow. Notowane jest tu występowanie objętych ochroną (grążel 

żołty, zimowit jesienny) oraz rzadkich gatunków roślin (okrężnica bagienna, rzęśl 

hakowata, kąkol polny, ośmiał mniejszy. Starorzecze odznacza się występowaniem 

zbiorowisk wodnych oraz szuwarowych. 

 Proponowany użytek ekologiczny „Starorzecze Odry” w rejonie wsi Przywory - obszar 

stanowi chronione siedlisko przyrodnicze 3150 - starorzecza i naturalne eutroficzne 

zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion. Notowane jest tu 

występowanie objętych ochroną (grążel żołty) oraz rzadkich gatunków roślin (rdestnica 

stępiona). Starorzecze odznacza się występowaniem zbiorowisk wodnych oraz 

szuwarowych. 

 Proponowany użytek ekologiczny w obrębie i w sąsiedztwie złoża kruszywa naturalnego 

„Przywory II” – cenna florystycznie łąka wilgotna z rzędu Molinietalia, na ktorej notowane 

jest występowanie chronionych gatunków roślin: listera jajowata, goryczka wąskolistna, 
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gółka długoostrogowa, kruszczyk szerokolistny, goździk pyszny. Objęcie ochroną 

powinno nastąpić po zakończeniu robot wydobywczych. 

 Proponowane jest również rozważenie objęcia prawną ochroną śródleśnych łąk w dolinie 

Czarnki, o dużych walorach krajobrazowych, wysokiej rożnorodności zespołów roślinnych 

oraz miejsca bytowania i żerowania zwierzyny płowej, ptactwa i płazów. 

 Proponowane pomniki przyrody - dwie topole czarne o obwodzie pni ok. 3 m, rosnące w 

sąsiedztwie koryta Odry na skraju zabudowy wsi Kąty Opolskie. 

 

4.9. Ocena stanu i funkcjonowania środowiska  

    Stan i stopień degradacji poszczególnych elementów środowiska - krajobrazu, wód 

powierzchniowych i podziemnych, gleb, klimatu, zanieczyszczenia powietrza, klimatu 

akustycznego oraz flory i fauny - omówiono w poprzednich rozdziałach.  Z wymienionych 

komponentów środowiska najbardziej przekształcone w stosunku do stanu naturalnego są:  

• wody podziemne i powierzchniowe (brak kanalizacji, chemizacja rolnictwa, 

drenowanie wód gruntowych poprzez intensywną eksploatację okolicznych złóż 

wapieni i ujęć wody podziemnej), 

• krajobraz i powierzchnia ziemi - w wyniku odkrywkowej eksploatacji miejscowych złóż 

kruszywa naturalnego oraz rozprzestrzeniania zabudowy, 

• flora i fauna, wykazujące znaczne zubożenie za sprawą rolniczego użytkowania, 

niezgodnego z naturalną roślinnością potencjalną, rozwoju terenów zurbanizowanych 

oraz niekorzystnych zmian stosunków wodnych, 

• jakość powietrza (alarmujący wzrost poziomu pyłu PM2,5) oraz klimat akustyczny w 

Walidrogach i Nakle z uwagi na drogę krajową nr 94. 

 

Procesy zachodzące w środowisku abiotycznym 

Obieg materii nieożywionej w granicach gminy Tarnów Opolski polega na przemieszczaniu 

rozdrobnionego materiału skalnego (litosfery), wód i zanieczyszczeń z ekosystemu 

rolniczego wysoczyzny na przedpolu Masywu Chełmu (rejon pogranicza gminy Tarnów 

Opolski z gminą Gogolin) do niżej położonych terenów w dolinie rzeki Odry i Suchej - form 

geomorfologicznych o charakterze akumulacyjnym. Redepozycja materiału skalnego jest 

arealna - stokowa, powolna i mało dynamiczna z powodu zupełnego braku cieków na 

wysoczyźnie. W północnej i zachodniej części gminy ma ona w większym stopniu charakter 

strumieniowy - dość licznymi ciekami.   

Większość wód opadowych w południowej części gminy infiltruje w bardzo przepuszczalne 

podłoże do przypowierzchniowego, czwartorzędowego poziomu wodonośnego, drenowane-

go przez doliny Odry i Suchej, co wymusza przepływ podziemny skierowany generalnie na 

północny zachód, zgodny z ogólnym nachyleniem powierzchni terenu. Z kolei wody 

czwartorzędowego piętra wodonośnego zasilają głębiej położone i słabo izolowane od 

powierzchni terenu triasowe i kredowe zbiorniki wód podziemnych, w których przepływ 

odbywa się także w kierunku północno-zachodnim. W rezultacie opisanych powiązań – 

południowa część gminy Tarnów Opolski stanowi obszar alimentacyjny trzech głównych 

zbiorników wód podziemnych: środkowotriasowego (G.Z.W.P – 333, Opole – Zawadzkie) i 

dolnotriasowego (G.Z.W.P – 335, Krapkowice – Strzelce Opolskie) oraz kredowego 

G.Z.W.P. – 336 Niecka Opolska. Ta sytuacja generuje intensywne procesy krasowe 

(ługowanie skał wapiennych, zwłaszcza triasu, przez szczelinowe wody podziemne).  
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Opisany naturalny reżim krążenia wód podziemnych i powierzchniowych jest zakłócony 

odwadnianiem czynnych odkrywkowych kopalni wapienia – „Tarnów Opolski” i „Górażdże”. 

Oba zakłady górnicze, podobnie jak kopalnia „Kamień Śląski” w Otmicach, zaliczają się do 

przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.  Znaczną część 

podziemnych wód czwartorzędowych i triasowych przejmują systemy odwodnienia 

wymienionych kopalni. Podobnie intensywny drenaż wód podziemnych ma miejsce od strony 

północnej - poprzez eksploatację grupowego ujęcia wód podziemnych „Grotowice - Utrata” 

dla m. Opola.  Skutki tych działań gospodarczych przejawiają się w postaci odchylenia 

naturalnego kierunku odpływu podziemnego oraz zróżnicowanego obniżenia poziomu wód 

podziemnych wraz z niekorzystnymi zmianami środowiska biotycznego.      

  

   Kopalnia odkrywkowa wapieni „Tarnów Opolski” jest odwadniana od początku lat 80-tych 

XX w. Średnie dopływy do wyrobiska kopalni (2010 r.), wypompowywane i odprowadzane do 

Odry za pośrednictwem cieku Lutnia wynoszą ok. 90 tys. m³/dobę przy depresji ok. 10 m. Lej 

depresji wywołany odwadnianiem obejmował w 2005 r. południową część zabudowy 

Tarnowa Opolskiego i Nakła oraz całe Kosorowice. Po ekstremalnych opadach w 2010 r. 

zasięg leja depresji zmniejszył się czasowo. W przypadku terenów znajdujących się w 

zasięgu tego leja depresyjnego w gminie Tarnów Opolski, skutki obniżenia lustra wód 

podziemnych nie są wyraźnie odczuwalne.  W obszarach leśnych systemy korzeniowe drzew 

są przystosowane do środowiska, w którym zwierciadło wód podziemnych zalega na 

naturalnej głębokości kilkunastu metrów i jego dalsze obniżenie nie wywołuje skutków 

negatywnych. Podobnie płytko ukorzenione uprawy zbożowe i okopowe na gruntach ornych 

korzystają z wilgoci retencjonowanej w glebie. Brak też w tych rejonach cieków wodnych, 

które mogłyby tracić wodę poprzez zwiększony odpływ podziemny. Natomiast w terenach 

zabudowanych ludność od kilkudziesięciu lat nie korzysta ze studni gospodarskich, 

wszystkie wsie w gminie Tarnów Opolski są zwodociągowane.    

Inaczej przedstawia się problem wpływu na środowisko odwadniania odkrywkowej kopalni 

Wapienia „Górażdże”. Kopalnia ta odprowadza dopływy kopalniane bezpośrednio do Odry 

dopiero od ok. 2004 r. Już w 2010 r. (wg „Dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej 

określającej warunki hydrogeologiczne w związku z projektowaniem zmian zakresu 

odwodnienia złoża wapieni triasowych GÓRAŻDŻE” - przyjętej zawiadomieniem Marszałka 

Województwa Opolskiego DOŚ.II.KM-7521/16/10/11 z dnia 10.02.2011 r.) ilość wód 

wypompowywanych z kopalni wyniosła 37 tys.m³/dobę (26 m3/min), przekraczając 8-krotnie 

wcześniejsze prognozy, przedstawione w raporcie o oddziaływaniu kopalni „Górażdże” na 

środowisko z 2001 r. (3,2 m3/min). Odpowiednio do zwiększonej skali odwadniania - 

zwiększyła się głębokość i zasięg leja depresji wokół kopalni (rozdz.5.2, zał. 1). 

    Skutki odwadniania kopalni „Górażdże” w postaci leja depresji są w obecnym stanie 

bardziej dotkliwe dla środowiska i istniejącego zagospodarowania niż w przypadku kopalni 

„Tarnów Opolski”. Lej depresyjny kopalni „Górażdże” już obecnie obejmuje w gminie Tarnów 

Opolski południową część Łąk Groszowickich, w odróżnieniu od lasów i pól uprawnych - 

bardzo wrażliwych na obniżenie naturalnego poziomu wód podziemnych. We wschodniej 

części prawdopodobnie także nakłada się i intensyfikuje depresję kopalni „Tarnów Opolski”.   

 

 Wstępna prognoza dalszych zmian środowiska abiotycznego 

    Dynamiczne zmiany w środowisku abiotycznym zachodzą głównie w środowisku wodnym 

- wód podziemnych i powierzchniowych. Mają one głównie związek z pogłębiającymi i 
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powiększającymi się depresjami wokół odkrywkowych kopalni wapienia, szczególnie kopalni 

„Górażdże” w miarę jej rozwoju w kierunku północnym i pogłębianiem odwadnianych 

wyrobisk z obecnych ok. 20 m do docelowych 40-50 m.  

    Zauważalne jest także, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, ocieplenie i 

osuszanie klimatu (malejąca ilość opadów atmosferycznych, wzrost temperatur). Czynnikami 

wpływającymi na niekorzystne zmiany stosunków wodnych, jest ponadto intensywny pobór 

wód podziemnych w ujęciach studziennych m. Opola na pograniczu Groszowic i gm. Tarnów 

Opolski, sztuczne osuszanie terenów podmokłych, regulacje cieków, odwadnianie terenów 

przemysłowych, zanieczyszczanie wód.  

    Czynniki te będą wywoływać procesy stepowienia krajobrazu oraz dalszych zmian reżimu i 

chemizmu wód powierzchniowych i podziemnych. Przejawi się to obniżeniem poziomu wód 

gruntowych, okresowymi suszami, ubożeniem i zanieczyszczeniem zasobów wodnych. 

Zmiany w środowisku wodnym będą prawdopodobnie narastały w czasie, w związku z t.zw. 

„efektem cieplarnianym” i przekształceniami cywilizacyjnymi o globalnym zasięgu. Natomiast 

znacząco pozytywne skutki dla stanu czystości wód powierzchniowych i podziemnych będzie 

miało skanalizowanie wszystkich wsi w gminie, którego zakończenie przewidywane jest w 

perspektywie kilkunastu lat. 

   Do obiektów które nadal będą powodowały w gminie Tarnów Opolski lokalne 

zanieczyszczenie powietrza i wód oraz pogorszenie klimatu akustycznego należy zaliczyć 

drogę krajową nr 94, drogę wojewódzką nr 423, w mniejszym stopniu drogi powiatowe.  

   W wyniku działań proekologicznych prognozuje się dalsze zmniejszanie emisji 

zanieczyszczeń powietrza ze źródeł przemysłowych. W mniejszym stopniu nastąpi redukcja 

zanieczyszczeń generowanych przez gospodarstwa domowe.   

 

Zmiany zachodzące w środowisku biotycznym     

    Wymienione niekorzystne zmiany środowiska nieożywionego wywołują konsekwencje w 

przyrodzie ożywionej. W obszarze Łąk Groszowickich pogarszanie warunków wodnych 

będzie z różnym nasileniem skutkowało zanikiem wilgotnych ekosystemów łąkowych na 

rzecz upraw ornych lub zalesień oraz ubożeniem gatunkowym flory i fauny hydrofilnej (m.in. 

zanik siedlisk łęgowych, łąk wilgotnych, zmniejszenie bioróżnorodności).        

    Powyższa sytuacja, dotycząca zmniejszenia udziału łąk wilgotnych kosztem gruntów 

ornych dotyczy także całej doliny Odry w granicach gminy. Stwierdzane w zasięgu doliny, a 

zwłaszcza mniejszych dolin w obrębie terasy zalewowej, występowanie przed kilkunastoma 

laty siedlisk łąkowych, obecnie ogranicza się do niewielkich areałów na siedliskach 

najbardziej wilgotnych, gdzie uprawa nie jest możliwa, a także do wąskiej strefy 

przykorytowej Odry, gdzie dodatkowo utrzymują się dość luźne i średnio zwarte zakrzewienia 

i zadrzewienia łęgowe (różnogatunkowe wierzby). W konsekwencji funkcjonalność 

ekologiczna doliny Odry została prawdopodobnie obniżona. 

 Pozytywnym zjawiskiem jest natomiast zwiększenie w ostatnim ćwierćwieczu powierzchni 

leśnych. Głównie następuje to w wyniku zalesiania nieużytków, a także terenów siedliskowo 

zdewastowanych, które były poddawane rekultywacji bądź samoczynnemu zadrzewieniu. 

Dotyczy to przede wszystkim południowowschodniego fragmentu gminy, w rejonie 

eksploatacji wapieni triasowych, a także terenu nieczynnego już wysypiska odpadów na 

południe od Kosorowic.  

Stosunkowo niewielkie powierzchnie zalesień, obecnie jeszcze w postaci wyspowych 

zadrzewień śródpolnych, występują też w obszarze Łąk Groszowickich. W analizowanej 2. 
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edycji studium, po uwzględnieniu uwag zawartych w opinii R.D.O.Ś. zrezygnowano z 

większego programu zalesień łąk świeżych w środkowej i wschodniej części Łąk 

Groszowickich. Pozostawiono tylko połączenie spontanicznych zalesień w nieco większe 

kompleksy leśne, z pozostawieniem użytkowania łąkowego w miejscach stosunkowo 

najbardziej wilgotnych, w sąsiedztwie cieków, na użytkach zielonych klasy IV i wyższej. 

W środowisku biotycznym obszaru studium zachodzą i będą się pogłębiały zmiany 

wywołane przemianami strukturalnymi w rolnictwie. Przejawiają się one stopniowym 

zaniechaniem użytkowania rolniczego na mało żyznych gruntach V - VI klasy, dominujących 

w gminie. Na nieuprawianych gruntach ornych, niekoszonych i nie wypasanych użytkach 

zielonych obserwuje się spontaniczne procesy sukcesji naturalnej, zmierzające do 

ukształtowania się inicjalnej roślinności leśnej. 

Przekształcenia i degradacja antropopresyjna środowiska w obszarze opracowania 

postępują od średniowiecza i prawdopodobnie pod koniec XX w. osiągnęły już stan stabilny 

wraz ze szczytową intensyfikacją upraw rolnych w rolnictwie i upraw leśnych. Obecnie, obok 

dalszej intensyfikacji i koncentracji produkcji rolniczej można prognozować stopniowe zmiany 

związane z nieuchronnym rozwojem pozarolniczych dziedzin gospodarki, wraz ze wszystkimi 

konsekwencjami środowiskowymi. W niedalekiej perspektywie czasowej przewiduje się 

dalszy rozwój zabudowy przemysłowej w Przyworach, Kątach Opolskich i Tarnowie 

Opolskim, związany nieuchronnie z negatywnymi, chociaż mniejszymi niż w przeszłości 

skutkami środowiskowymi. 

 

4.10. Tendencje zmian środowiska, niezależne od ustaleń studium  

Najbardziej odczuwalne i dynamiczne zmiany w obszarze opracowania – nie związane 

bezpośrednio z ustaleniami analizowanego dokumentu, zachodzą w środowisku wodnym - 

wód podziemnych i powierzchniowych. Mają one związek z zauważalnym na przestrzeni 

ostatnich kilkudziesięciu lat ociepleniem i osuszaniem klimatu (malejąca ilość opadów 

atmosferycznych, wzrost temperatur), wywołującym w bardziej wrażliwych obszarach 

procesy stepowienia krajobrazu. Przejawiają się one obniżeniem poziomu wód gruntowych, 

okresowymi suszami, zanikiem wilgotnych ekosystemów łąkowych na rzecz upraw ornych 

oraz ubożeniem gatunkowym flory i fauny (m.in. wypadanie świerka, zanik siedlisk 

łęgowych).  

Opisane zmiany w środowisku wód podziemnych będą prawdopodobnie narastały w 

czasie, w związku z t.zw. efektem cieplarnianym o globalnym zasięgu. Dotychczas nie 

zaobserwowano ich w obszarze planu, są jednak prawdopodobne w dłuższym horyzoncie 

czasowym, wraz z opisanymi wcześniej konsekwencjami w srodowisku biotycznym. 

Innymi czynnikami, wpływającymi na opisane, niekorzystne zmiany stosunków wodnych, 

jest stale prowadzone intensywne odwadnianie sąsiednich kopalń odkrywkowych wapieni 

powodujące powstanie rozległych lejów depresji obejmujących całe południe gminy Tarnów 

Opolski. Te elementy zagospodarowania nie stanowią jednak przedmiotu ustaleń 

kierunkowych analizowanego studium. 

 

4.11. Zabytki i dobra kultury 

Ślady najdawniejszego osadnictwa na obszarach bezpośrednio sąsiadujących z gminą 

Tarnów Opolski pochodzą ze schyłku najstarszej epoki lodowej – paeolitu schyłkowego 

(13.000 p.n.e. – 8.000 p.n.e). Należą do nich znaleziska narzędzi krzemiennych kultury 
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hamburskiej w Rogowie Opolskim oraz kultury ostrzy trzoneczkowatych (wg dawnego 

nazewnictwa kultury z liściakami) w Groszowicach.  

Zarysy obecnego osadnictwa zaczęły się kształtować od IX, kiedy to obszar gminy znalazł 

się pod panowaniem plemiennym Opolan. 

Liczba osad na obszarze dzisiejszej gminy w czasach przed lokacją wsi na prawie 

niemieckim w XIII – XIV w. prawdopodobnie nie była mniejsza niż obecnie. Istniały osady, o 

których ślad zaginął - w źródłach pisanych z XVI w. wymienia się nieistniejącą już wtedy wieś 

Wierzbie położoną na zachód od Tarnowa. Zaginęła również osada Tarnowiec koło 

Kosorowic wymieniana w urbarzu z 1618 r. 

Źródła pisane począwszy od XIII wieku potwierdzają datę lokalizacji większości wsi. 

Późniejsze lokacje to powstałe w XVIII wieku kolonie fryderycjańskie – Miedziana i Walidrogi.  

Wsie w granicach gminy Tarnów Opolski – z wyjątkiem Miedzianej i Walidróg – lokowane 

były naprawie niemieckim począwszy od XIII w. Cechy tej formy osadnictwa to: 

- regularny układ równych co do wielkości zagród, położonych w równych od siebie 

odstępach, 

- rozmiary wsi, przeciętnie 40 – 60 łanów, 

- wieś zabudowana na jednej środkowej niwie, 

- pola mają układ wieloniwowy, przystosowany do gospodarki trójpolowej, 

Regularność układu zagród jest w zewnętrznym wyglądzie główną cechą tych wsi, dlatego 

nadano im nazwę „rzędownice”. Wśród nich wyróżnia się wiele odmian. Najczęściej 

występujące układy zabudowy wiejskiej to owalnice lub ulicówki. Dwie wsie – Walidrogi i 

Miedziana - powstałe w czasie pruskiej akcji kolonizacyjnej w XVIII w. posiadają swoje 

indywidualne rozplanowanie. 

Pierwotne cechy fizjonomiczne lub ich ślady zachowały się w różnych fragmentach wsi 

Raszowa, Nakło, Tarnów Opolski, Kosorowice, Przywory, Kąty Opolskie. Zachowane 

fragmenty tych układów wymagają ochrony, której zakres i sposób winien być ustalone w 

planach miejscowych. 

Typowym elementem wspólnym dla krajobrazu wszystkich wsi jest kościół z dominującą 

wieżą. W jedynej wsi nieposiadającej takiej budowli – w Miedzianej – tym centralnym 

elementem jest mniejsza budowla sakralna – kaplica. Innymi dominantami urozmaicającymi 

krajobraz wsi tarnowskich są liczne kaplice i krzyże. Najwięcej elementów takiej małej 

architektury posiadają Kąty Opolskie. 

Wyróżniającą cechą wsi w gminie Tarnów Opolski jest brak folwarków i wielkich własności 

ziemskich, które w XV – XVIII w. gruntownie zmieniały oblicze i stosunki własnościowe wsi 

kmiecych na Śląsku. Brak w gminie także zamków, zespołów pałacowo – parkowych i 

pałacowo – folwarcznych, gotyckich kościołów.  

 

Zabytki wpisane do rejestru zabytków 

    Art. 7 ustawy  z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 

nr 162, poz. 1568 ze zm.), określa następujące  formy ochrony zabytków: 

1) wpis  do rejestru zabytków, 

2) uznanie za pomnik historii, 

3) utworzenie parku kulturowego, 

4) ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii 
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kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku 

publicznego. 

 

Zabytki nieruchome gminy Tarnów Opolski wpisane do rejestru  zabytków 

 

Lp. Miejscowość Przedmiot ochrony – obiekt i jego położenie 
Numer rejestru/ 
data decyzji o 

wpisie 

1. Raszowa Kościół parafialny p.w. Opatrzności Bożej 1791 

r., 1938, Raszowa, ul. Ozimska 36 

1130/60 z 

09.02.1966 r. 

2. 
Tarnów 

Opolski 

Kościół parafialny p.w. Św. Marcina, XV w., 

1853 – 1864, 1913, Tarnów Opolski, ul. Ks. 

Klimasa 

1989/73 z 

15.01.1975 r. 

 

Zabytki ruchome gminy Tarnów Opolski wpisane do rejestru zabytków 

 

Lp. Miejscowość Przedmiot ochrony – obiekt i jego 
położenie 

Numer rejestru/ data 
decyzji o wpisie 

1. Raszowa wyposażenie kościoła parafialnego p.w. 

Opatrzności Bożej przy ul. Ozimskiej 36 

Ks.B.t.IV-695/1-15/77 

z 14.10.1977 r. 

2. Tarnów 
Opolski 

Wyposażenie kościoła parafialnego p.w. Św. 
Marcina przy ul. Ks. Klimasa 18 

Ks.B.t.IV-679/1-20/77 
z 03.05.1977 r. 

3. Kąty Opolskie Kapliczka słupowa przy skrzyżowaniu ulic 
Odrzańskiej i Szerokiej 

Ks.B.t.VI-963/97 z 
19.11.1997 r. 

4. Przywory Rzeźba św. Jana Nepomucena Ks.B.t.I-187/59 z 
29.11.1959 r. 

 

   W projekcie zmiany studium zawarto także postulat objęcia ochroną konserwatorską 

następujących obiektów:  

1) kościół p.w. ś.ś. Piotra i Pawła w Nakle z wyposażeniem, 

2) kościół parafialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kątach Opolskich z 

wyposażeniem i otoczeniem, 

3) kaplica – dzwonnica przy ul. Odrzańskiej 5 w Kątach Opolskich (1737 r.) 

4) kaplica – dzwonnica przy ul. Opolskiej 71 w Kosorowicach (XVIII w.) 

5) kaplica dzwonnica przy ul. Wiejskiej w Miedzianej (XVIII w.) 

6) kaplica – dzwonnica przy ul. Kościelnej w Nakle (k. XIX w.) 
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7) dworzec kolejowy w Przyworach (1912 r.). 

 

Zabytki wpisane do gminnej ewidencji zabytków 

Studium zawiera listę 83 zabytków architektury i budownictwa oraz układów 

ruralistycznych ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Katalog ten nie jest wyczerpujący - 

„Program opieki nad zabytkami Gminy Tarnów Opolski na lata 2013 – 2016” formułuje listę 

kolejnych 119 obiektów, które winny zostać zaewidencjonowane jako zabytki i w 

konsekwencji objęte prawną ochroną. Listę tę przytoczono również w projekcie 2. edycji 

studium. Układy ruralistyczne wskazano na mapach – załącznikach nr 1 i 2 do studium.  

 

Stanowiska archeologiczne   

     Projekt 2. edycji studium zawiera także listę 61 stanowisk archeologicznych ujętych w 

ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu i w gminnej ewidencji zabytków. 

Są to głównie punkty osadnicze datowane od epoki kamiennej do późnego średniowiecza. 

   Wszystkie stanowiska archeologiczne wskazano na mapach – załącznikach nr 1 i 2 do 

studium.   

 
Stanowiska archeologiczne  

wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków  archeologicznych 
 

Lp. 
Numer 

stanowiska 
Typ 

stanowiska 

Położenie 
(numer 
działki) 

 
Chronologia Nr  

rejestru 

Kosorowice 

1. 8 osada 
 

450-454 
 

kultura przeworska (okres 
wpływów rzymskich), 

średniowiecze XIII-XIV wiek 
A-748/87 

2. 12 
osada, 
punkt 

osadniczy 

699, 713 oraz 
w Tarnowie Op. 
dz. nr 2,5,6,9, 
10, 13, 14, 17 

kultura łużycka (V okres epoki 
brązu/halsztat), późne 

średniowiecze 
A-877/90 

3. 17 osada 1069 
pradzieje i kultura przeworska 

(późny okres rzymski 

 
 

A-875/90 
 

 

Kąty Opolskie 

4. 8 

punkt 
osadniczy i 

osada 
produkcyjna 

 
577/107, 
1173/107, 
852/107, 
374/107 

 

pradzieje, kultura przeworska 
(okres wpływów rzymskich), 

późne średniowiecze 
A-366/73 
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Miedziana 

5. 3 osada 
193/11 – 

196/11, 77/6, 
78/6, 80/6 

kultura przeworska (faza D), 
średniowiecze 

A-749/87 

Raszowa 

6. 3 osada 
73, 276/123, 

277/123, 
278/123 

kultura przeworska (okres 
wpływów rzymskich), późne 

średniowiecze 
A-685/86 

 

Walory krajobrazowe  

    W dokumencie przyjętym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Opolu - 

„Waloryzacja krajobrazu naturalnego województwa opolskiego, z programem czynnej i 

biernej ochrony” do obszarów o wysokich walorach fizjonomicznych krajobrazu zaliczono 

dolinę Odry w całym przebiegu przez gminę Tarnów Opolski wraz zabudową wsi Kąty 

Opolskie. Dla takich stref przewiduje się ograniczenie możliwości lokalizowania 

obszarowych, liniowych i punktowych dominant krajobrazowych, degradujących walory 

fizjonomiczne, w szczególności elektrowni wiatrowych, masztów, urządzeń technologicznych 

i.t.p. obiektów o wysokości przekraczającej 50 m oraz linii wysokiego napięcia (powyżej 110 

kV).  

    W „Opracowaniu ekofizjograficznym do studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski”, jako obszar o szczególnych 

walorach krajobrazowych wskazano również dolinę rzeki Suchej, z zaleceniem 

wprowadzenia zakazu lokalizowania elektrowni wiatrowych i innych obiektów mających 

dysharmonizujący wpływ na krajobraz. Otwarta przestrzeń, bogata w lasy, wody i łany 

uprawnych pól - to najważniejszy walor krajobrazu gminy. Wzbogacają go panoramy 

poszczególnych wsi których wspólną cechą jest jedna architektoniczna dominanta w postaci 

wieży kościelnej w otoczeniu czerwonych i brązowych dachów. Innymi dominantami 

urozmaicającymi krajobraz wsi tarnowskich są liczne kaplice i krzyże. Najwięcej elementów 

takiej małej architektury posiadają Kąty Opolskie. 

    Pierwotne cechy fizjonomiczne – układy ruralistyczne – i ich ślady zachowały się w 

różnych fragmentach wsi Raszowa, Nakło, Tarnów Opolski, Kosorowice, Przywory, Kąty 

Opolskie. Zachowane fragmenty tych układów wymagają ochrony, której zakres i sposób 

winien być ustalone w planach miejscowych. 

    Poza tym brak w krajobrazie gminy innych znaczących śladów przeszłej działalności 

człowieka – folwarków, pałaców, a nawet pozostałości po przemyśle wapienniczym. Prawie 

każda wieś posiada natomiast zasługujące na zachowanie fragmenty ruralistycznych 

układów i związane z nimi perspektywy widokowe. 

    Z typowym dla regionu opolskiego krajobrazem kontrastuje południowa panorama 

najważniejszej wsi gminy – Tarnowa Opolskiego. Zdominowana jest ona przez budynki i 

budowle zakładu „Labtar” prowadzącego produkcję na bazie surowców wapiennych 

wydobywanych w pobliskiej kopalni. 

   Na szczególną troskę i zachowanie zasługują następujące panoramy i osie widokowe:  

panorama wsi Kąty Opolskie od strony rzeki Odry, 

- południowa panorama wsi Kosorowice, 

- panorama Odry i śluzy w Kątach Opolskich, 
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- perspektywa ul. Kościelnej w Nakle od strony ul. Strzeleckiej (elementy dominujące: 

kapliczka trójkondygnacyjna, drzewo, transformator, wieża kościoła) 

- panorama Tarnowa Opolskiego od strony północnej, z dominującą wieżą i kościołem, a 

w samej wsi widok dawnego nawsia od strony ul. Dworcowej w kierunku Kościoła (mur 

ogrodzenia, kuźnia) oraz od strony ul. Św. Marcina na staw i kościół. 

 

 
5.0. PRZEWIDYWANE SKUTKI REALIZACJI USTALEŃ STUDIUM ORAZ     

ROZWIĄZANIA ELIMINUJĄCE, OGRANICZAJĄCE LUB KOMPENSUJĄCE ICH      

NEGATYWNY WPŁYW NA ŚRODOWISKO  

 

5.1.   Prognoza oddziaływań na powierzchnię ziemi, gleby i krajobraz      

We wstępnej części prognozy, w rozdziale poświęconym opisowi istniejącego i 

planowanego zagospodarowania gminy, wskazano na grupy obecnych zmian w 

przeznaczeniu terenów.  

    Pierwsza grupa to pojedyncze, rozproszone przestrzennie zmiany przeznaczenia 

istniejącej zabudowy bądź niewielkie obszarowo, nawiązujące sąsiedztwem do istniejącej 

zabudowy zmiany przeznaczenia terenów rolniczych na cele zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. Zaliczyć do tej grupy należy też nieliczne zmiany polegające na 

wyodrębnieniu z terenów M (gdzie dopuszczono usługi nieuciążliwe) terenów usługowych na 

których możliwa będzie realizacja przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko. Wszystkim terenom, które otrzymały nowe przeznaczenie, 

przypisano zasady i kierunki zagospodarowania te same, co w studium z 2015 r. – w 

zakresie wskaźników zagospodarowania terenów, ograniczeń w zabudowie, nakazów i 

zakazów wynikających z przepisów odrębnych. Analiza ustaleń zmiany studium wykazała, że 

zmiany te dotyczącą nie więcej niż kilku procent powierzchni ustalonych w 2. edycji studium 

z 2015 r. terenów zabudowanych, a ze względu na ich rozproszenie, niewielki obszar i 

charakter – są nieistotne z punktu widzenia wpływu na powierzchnię ziemi, gleby i krajobraz. 

   Druga grupa zmian wprowadzonych do studium skutkować będzie trwałymi i istotnymi 

zmianami w ukształtowaniu powierzchni i krajobrazu, zwłaszcza w sytuacji pełnego 

wykorzystania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Dotyczy ona: 

− przeznaczenia terenów rolniczych na produkcyjno-usługowe PU, w kilku zwartych 

obszarach o łącznej powierzchni 73,5 ha, w większości we wsiach Nakło i Przywory, 

gdzie dopuszcza się realizacje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, 

− nowych przeznaczeń terenów rolniczych na tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami i 

zabudowy zagrodowej (M) o łącznej powierzchni 28,5 ha, głównie w Miedzianej, 

Przyworach i Tarnowie Opolskim,  

− przeznaczenia 9,5 ha terenów rolniczych pod obiekty sportowo-rekreacyjne US, w tym 7 

ha w Kosorowicach, 

− przywrócenia dopuszczenia eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego na 11 ha 

terenów górniczych PG, ustalonych we wcześniejszych planach miejscowych i w studium 

z 1999 r., następnie zawieszonych w 2. edycji studium z powodu zakazu wydobywania 

kopalin w strefie ujęcia wody „Grotowice” dla m. Opola; zakaz ten uchylono formalnie 

rozporządzeniem Dyrektora RZGW w 2016 r.  

  Natomiast do zmian mających korzystny wpływ na powierzchnię ziemi, gleby i krajobraz 

należy zaliczyć (obok niewielkiego wzrostu powierzchni zieleni urządzonej ZP) zasadniczą 
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rewizję liczby i powierzchni terenów przeznaczonych w 2. edycji studium pod farmy 

fotowoltaiczne. W jej wyniku zmniejszono obecnie powierzchnię potencjalnych terenów EO o 

45 ha.  

  Ubytek nawet kilkudziesięciu hektarów gruntów rolnych w skali całej gminy Tarnów Opolski 

nie wywoła znacząco negatywnych skutków dla lokalnego rolnictwa. Wszystkie obszary 

planowanego zainwestowania stanowią grunty rolne klas V i VI, tylko incydentalnie grunty 

klasy IV. Duża część tych gruntów jest obecnie odłogowana albo użytkowana ekstensywnie. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 22 lutego 1995 r. o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych grunty rolne klasy IV, V i VI podlegają tylko ograniczonej ochronie prawnej, 

polegającej na zobowiązaniu organów decyzyjnych do przeznaczania na cele nierolnicze 

przede wszystkim gruntów oznaczonych w ewidencji jako nieużytki, a dopiero w razie ich 

braku – innych grunty o najniższej przydatności produkcyjnej. Ponadto przy budowie, 

rozbudowie lub modernizacji obiektów związanych z działalnością przemysłową, istnieje 

prawny wymóg stosowania rozwiązań ograniczających skutki ujemnego oddziaływania na 

grunty. Nie trzeba już natomiast uzyskiwać odrębnej zgody na grunty klasy IV, V i VI, 

przeznaczone na cele nierolnicze. 

Formą kompensacji krajobrazowej i przyrodniczej za ubytek czynnych biologicznie terenów 

rolniczych będą planowane zalesienia gruntów rolnych najmniej żyznych i nieużytków oraz 

urządzanie publicznych terenów zieleni (ZL, ZP – łącznie w 2. edycji studium wyznaczono w 

gminie około 191 ha). W przypadku zalesień prognozuje się wyższy stopień realizacji 

założeń studium w perspektywie kilkudziesięciu lat niż oceniany równocześnie postęp w 

zagospodarowaniu innych terenów. Wskazuje na to duże zainteresowanie zalesieniami 

zgłaszane przez właścicieli gruntów mniej żyznych, znaczny udział użytków zielonych wśród 

tych gruntów i stagnacja gospodarki hodowlanej w gminie. Ponadto ok. 1/4 powierzchni 

terenów planowanych zalesień stanowią tereny zalesione już spontaniczne lub celowo, 

obserwowane na mapach satelitarnych, ale nieuwzględnione jeszcze w ewidencji gruntów. 

    W zestawieniu obrazującym strukturę planowanego przeznaczenia terenów w gminie 

Tarnów Opolski pominięto efekty kompensacji przyrodniczej w formie przyszłej, 

obowiązkowej rekultywacji terenów pogórniczych, oznaczonych na mapach studium jako 

istniejące tereny wydobywania i przeróbki kopalin PG. Powierzchnia tych terenów, o różnym 

stopniu zaawansowania eksploatacji i ubytku zasobów, wynosi obecnie ok. 56 ha w 

odniesieniu do kopalń kruszywa i ok. 19 ha w przypadku kopalń wapieni. Dalszą planowaną 

eksploatacją odkrywkową zostanie objętych łącznie 57 ha gruntów rolnych i leśnych. 

Docelowo, po zakończeniu użytkowania górniczego, będą one rekultywowane w kierunkach 

wodnym lub leśnym. Zrekultywowane wyrobiska z reguły stanowią obiekty wzbogacające 

znacząco bioróżnorodność.   

    Także krajobrazowego punktu widzenia planowana eksploatacja odkrywkowa kruszywa 

naturalnego i wapieni nie spowoduje w dłuższym horyzoncie czasowym trwałych skutków 

ujemnych. Po trwającym od kilku do kilkudziesięciu lat okresie wydobywania i przeróbki 

kopalin powstaną w granicach obecnych obszarów górniczych zbiorniki wodne albo mozaika 

lasu i stawów. Podobnie korzystne skutki krajobrazowe spowodują planowane zalesienia.  

   Ważnym aspektem krajobrazowym jest uwzględnienie w ustaleniach studium ochrony 

krajobrazu kulturowego. W obszarze gminy Tarnów Opolski wskazano m.in. potrzebę 

ochrony wyróżniających się panoram i osi widokowych.  
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5.2.   Prognoza oddziaływań na wody podziemne i powierzchniowe  

 Jakość wód 

    Jakość wód powierzchniowych i podziemnych w gminie Tarnów Opolski ulega zmianom, 

które w znaczącym stopniu uwarunkowane są czynnikami antropogenicznymi (różne źródła 

zanieczyszczeń, zarówno w granicach gminy jak i poza nią). Na przestrzeni lat obserwowana 

jest stopniowa degradacja jakościowa wód podziemnych przeznaczonych do spożycia przez 

ludzi - z poziomu wapienia muszlowego, na znacznej powierzchni słabo izolowanego. 

Intensywność tego procesu ocenia się na znaczną lub co najmniej umiarkowaną. 

   Intensywność zmian w jakości wód powierzchniowych jest trudna do określenia, gdyż nie 

jest dostatecznie znana ich skala. Brak jest bowiem na obszarze objętym opracowaniem 

wieloletnich badań monitoringowych wód powierzchniowych, zwłaszcza Odry i Suchej, które 

pozwalałyby prześledzić tendencje w jakości środowiska wodnego.  

    Wpływ na jakość wód powierzchniowych i podziemnych ma szereg czynników, których 

kontrolowanie jest utrudnione albo niemożliwe, jak np. intensywność nawożenia 

chemicznego czy faktyczny sposób usuwania ścieków z posesji mieszkalnych przy braku 

kanalizacji. Z szamb przydomowych, w przypadku posesji pozbawionych sieci kanalizacyjnej, 

ścieki powinny być systematycznie wybierane i odwożone do oczyszczalni ścieków. W 

praktyce, często ze względów ekonomicznych, przy niskiej świadomości ekologicznej, część 

ścieków bytowych odprowadzana jest bezpośrednio do gruntu lub rowów i cieków. Wraz z 

zanieczyszczeniami rolniczymi, jest to podstawowa przyczyna zagrożenia jakości wód 

powierzchniowych oraz gruntowych. W przyszłości, w miarę realizacji programu rozwoju 

kanalizacji sanitarnej, a także modernizacji i rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w 

Kosorowicach - prognozuje się pozytywną tendencję w zakresie jakości wód i stopniowe jej 

polepszanie. Wskazać należy, że kwestia sposobu odprowadzania ścieków – poprzez 

komunalną kanalizację albo poprzez systemy indywidualne – leży poza możliwościami 

uregulowania w studium lub w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

Oba rodzaje aktów planistycznych mogą tylko ustalić zasady postępowania ze ściekami, ale 

ostateczna decyzja podejmowana jest przez władze gminy na podstawie ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 W prognozie do studium z 2015 r. wskazywano, że zwiększy się zagrożenie rzeki Strugi 

(Lutni) zrzutami z oczyszczalni w Kosorowicach, gdy przejmie ona ścieki z prawie całej 

gminy Tarnów Opolski oraz z sąsiedniej gminy Izbicko w ilościach i ładunkach dla dopływów 

bezdeszczowych: Qdśr = 1200 m3/d, RLM – 14229 (równoważna liczba mieszkańców).  

Wpłynie to pośrednio również na chronione siedliska przyrodnicze w starorzeczach Odry, 

przez które przepływa Struga. To zagrożenie wzrośnie wielokrotnie po zakończeniu 

eksploatacji i odwadniania kopalni wapieni „Tarnów Opolski”, a tym samym zasilania Strugi 

stosunkowo czystymi wodami kopalnianymi. Może to nastąpić już w perspektywie kilkunastu 

lat, gdy Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. uruchomią nową kopalnię odkrywkową wapieni na 

pograniczu gmin Gogolin i Izbicko (na złożu „Tarnów Opolski – Wschód”). Wprawdzie w 

założeniach wody z odwadniania nowej kopalni nadal mają być kierowane do Strugi, jednak 

w początkowym okresie kilkunastu lat istnienia tej kopalni nie będzie potrzeby jej 

odwadniania, przynajmniej na skalę podobną do obecnej.  

 Podstawowe znaczenie dla ochrony wód podziemnych i lokalnie wód powierzchniowych 

ma zapewnienie skutecznej ochrony przed zanieczyszczeniem wód w przypadku rozwoju 

terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno-usługowej.  
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Generalnie obserwuje się w ostatnich latach korzystne tendencje w zakresie poprawy 

jakości wód w zasięgu ponadlokalnym i w całym dorzeczu Odry, czego dowodem jest 

systematyczna poprawa jakości wody w tej rzece. 

  

Zmiany poziomu wód podziemnych 

Problem niekorzystnych zmian w środowisku wodnym w gminie Tarnów Opolski wydaje 

się być najistotniejszym skutkiem prowadzonej przez gminę polityki przestrzenno-

gospodarczej na przestrzeni ostatnich 20 lat. Zdaniem autorów niniejszej prognozy należy go 

eksponować przy każdym podejściu do formułowania bądź modyfikowania polityki 

przestrzennej na potrzeby studium, nawet, jeżeli nie dotyka ona wprost tego problemu.  

Pogłębianie niekorzystnych zmian w środowisku wodnym gminy Tarnów Opolski wywołuje 

intensywne odwadnianie kopalń odkrywkowych wapieni – „Gorażdże” i „Tarnów Opolski”, 

oraz eksploatacja studni ujęcia wody podziemnej „Grotowice-Utrata”. Wymienione czynniki 

spowodowały powstanie odrębnych, rozległych lejów depresji obu kopalń, które w niedługim 

czasie mogą połączyć się w rejonie Kosorowic, gdzie występują z kolei liczne, pierwotnie 

zawodnione wyrobiska odkrywkowe kruszyw naturalnych. Osuszanie basenów 

eksploatacyjnych kruszyw powoduje trudności z wydobywaniem kruszyw, a szczególnie z ich 

racjonalną rekultywacją. Lustro podziemnych wód czwartorzędowych i triasowych 

dotychczas uległo w zasięgu lejów depresji obniżeniu o 2 – 7 m, co szczególnie negatywnie 

wpływa na stosunki wodne w rejonie Łąk Groszowickich, gdzie już zgłaszane są wnioski o 

przeznaczenie kolejnych, znacznych obszarów eksploatacji złoża „Przywory-Pole A”. 

   W dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej złoża wapieni „Górażdże”, sporządzonym w  

w 2010 r., prognozuje się, że ok. 2030 roku:   

- wypompowywane do Odry dopływy z kopalni wyniosą – 54,8 m3/min, w tym 23,0 m³/min 

dopływy wód podziemnych oraz 31,8 m³/min dopływy wód powierzchniowych, 

- promień leja depresji w kierunku północnym sięgnie na odległość 5,3 km (do granicy 

kompleksu leśnego na północnym skraju Łąk Groszowickich), obejmie całą wieś 

Miedziana oraz część wsi Kosorowice i Przywory.      

Wbrew tym ustaleniom i aktualnym faktom autorzy późniejszego „Raportu końcowego z 

monitoringu hydrogeologicznego kopalni GÓRAŻDŻE” (2013 r.) przyjęli założenie, że lej 

depresji kopalni „Górażdże” ma ograniczone możliwości zwiększenia zasięgu w kierunku 

północnym, rzekomo z powodu nieprzekraczalnej granicy strukturalnej, jaką jest rzeka 

Struga w Kosorowicach. Ten fałszywy dogmat, „życzliwy” dla kopalni, powielono także w 

opracowaniu ekofizjograficznym sporządzonym na potrzeby studium z 2015 r. 

Ciek Struga istnieje już prawie wyłącznie dzięki zasilaniu wodami z odwadniania kopalni 

wapienia „Tarnów Opolski” i rzeczywiście zasila wysychające stawy w wyrobiskach po 

eksploatacji kruszywa w Kosorowicach, ale jego znaczenie jest wyłącznie lokalne, 

ograniczone do najbliższego sąsiedztwa. Ponadto skręca on ostro na północ ok. 1 km za 

oczyszczalnią ścieków w Kosorowicach, nie zmniejszając dalej depresji.  

Już obecnie faktyczny północny zasięg leja depresji kopalni „Górażdże”, stwierdzony na 

podstawie mapy hydroizohips w sprawozdaniu monitoringowym z 2013 r. i potwierdzony 

obserwacją poziomu lustra wody w wyrobiskach odkrywkowych kopalni kruszywa na Łąkach 

Groszowickich - ma promień ok. 3,5-4,0 km t.j. ok. 1 - 2 km dalej niż przyznaje kopalnia.    

Skutki odwadniania Kopalni Wapienia „Górażdże” w postaci rozległego i głębokiego leja 

depresji, sięgającego na obszar południowej części Łąk Groszowickich, są i nadal będą 

główną przyczyną problemów z rekultywacją wyrobisk po eksploatacji kruszywa naturalnego 
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ze złóż i obszarów górniczych „Przywory 1”, „Przywory 5”, „Miedziana”, „Kosorowice II”, 

„Kosorowice VI”, i innych wydzielonych z pierwotnego złoża „Przywory-Pole B”. Przykładowo 

swobodne lustro czwartorzędowych wód podziemnych, ustalone w dokumentacji 

geologicznej złoża kruszywa w obszarze górniczym „Przywory 5” na głębokości od 0,3 m do 

1,8 m, śr. 1,0 m ppt, w 2014 r. kształtowało się na głębokości śr. – 4,70 m ppt, a więc uległo 

obniżeniu średnio o 3,70 m. Opisane skutki intensywnego odwadniania Kopalni „Górażdże” 

kwalifikują się jako szkody górnicze i powinny spowodować rewizję dotychczasowych granic 

terenu górniczego „Górażdże II”. 

 W niektórych wyrobiskach kopalń kruszywa, pierwotnie zawodnionych, obecnie woda 

gromadzi się tylko w lokalnych oczkach na powierzchni dennej. Wyrobiska te nie nadają się 

do rekultywacji wodnej (za mało wody) ani leśnej (brak minimalnej warstwy niezawodnionej) i 

naturalną koleją rzeczy zamieniają się w mokradła zdominowane przez zbiorowiska 

szuwarowe, niekiedy zasypywane niekontrolowanymi odpadami. Klęskę ekologiczną w tym 

rejonie Łąk Groszowickich powstrzymują w ograniczonym stopniu dopływy wód infiltrujących 

i kierowanych kanałami do wyrobisk z przepływającej w pobliżu rzeki Strugi, zasilanej dużymi 

zrzutami wód kopalnianych z odwadniania kopalni wapieni „Tarnów Opolski”.  

  
 

Fot.  Całkowicie pozbawione wody wyrobisko kopalni kruszywa „Kosorowice VI” (2014 r.)  
 

Osobnym problemem, również wywołanym głównie przez lej depresji formujący się wokół 

kopalni „Górażdże”, jest postępujące stepowienie Łąk Groszowickich, gdzie dotychczas 

dominowały zbiorowiska żyznych łąk kośnych z klasy Molinio-Arrhenatheretea, a w suchszej 

części południowej łąki świeże z rzędu Arrhenatheretalia, użytkowane jako łąki kośne lub 

kośno-pastwiskowe. Zagrożone osuszaniem terenu są też bogatsze florystycznie łąki 

wilgotne z rzędu Molinietalia w północnej części Łąk Groszowickich.   
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Fot.  Kopalnia odkrywkowa kruszywa naturalnego „Przywory 1” (2014 r.)  
 

Odwadnianie kopalni wapienia „Tarnów Opolski” i eksploatacja studni zbiorowego ujęcia 

wody „Grotowice” zapewne też wpływa na ten stan rzeczy, ale w mniejszym stopniu. 

Kopalnia „Tarnów Opolski” leży w ok. dwukrotnie większej odległości od Łąk Groszowickich, 

jej lej depresji rozwija się w stronę wsi Tarnów Opolski, w rejonie, w którym naturalny poziom 

wód podziemnych zawsze był głębszy niż na Łąkach Groszowickich i jego pogłębienie nie 

wywołuje istotnych zmian przyrodniczych.  

Brak jest systematycznych badań zmian stosunków wodnych w strefie ochronnej ujęcia 

„Grotowice”. Obserwacja zawodnienia istniejących wyrobisk złoża kruszywa „Przywory II” na 

północnym skraju Łąk Groszowickich nie wskazuje jednak dotychczas na istotne zmiany. 

Można przewidywać, że w przypadku włączania do eksploatacji kolejnych studni ujęcia 

„Grotowice–Utrata”, procesy związane ze zmianami lustra wód podziemnych będą narastały 

w czasie, potęgując skutki odwadniania kopalń wapieni. 

Sama eksploatacja odkrywkowa kruszywa w południowej części Łąk Groszowickich nie 

odgrywa w omawianych zmianach stosunków wodnych znaczącej roli. Prowadzona jest spod 

lustra wody i nie wymaga obniżania poziomu wody, ustalonego w basenach 

eksploatacyjnych w wyniku naturalnych dopływów podziemnych i powierzchniowych. W 

bilansie wodnym wyrobisk odkrywkowych kruszywa ubytki wody spowodowane są tylko 

zwiększonym parowaniem z otwartej powierzchni wody, uzupełnianym minimalnie 

zwiększonym dopływem podziemnym.  

Opisane zmiany stosunków wodnych na Łąkach Groszowickich będą stopniowo 

postępowały na północ i północny wschód - w miarę powiększania i pogłębiania wyrobisk 

kopalni „Górażdże” w kierunku północnym, łącząc się z depresją ujęcia „Grotowice” i 

depresją wokół kopalni „Tarnów Opolski”. Przynajmniej część tych negatywnych skutków jest 
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możliwa do złagodzenia np. przez wypełnienie wyrobisk po eksploatacji kruszywa 

nieużytecznymi masami ziemnymi i skalnymi z kopalni „Górażdże” i rekultywację w kierunku 

leśnym. 

Zagrożenie powodziowe 

    Ustalenia zmiany studium nie wpłyną na zwiększenie zagrożenia powodziowego w dolinie 

Odry, w tym w Przyworach i Kątach Opolskich. Fragmenty obu wsi leżą w obrębie obszarów 

szczególnego zagrożenia powodzią, co obrazują obie plansze studium i załączniki do nin. 

prognozy. Od czasu 2. edycji studium uległy zmianie przepisy prawa dotyczące zasad 

zagospodarowania obszarów powodziowych, ograniczając gminom planowanie 

nierolniczego zagospodarowania na tych terenach.  

Obowiązująca od 01.01.2018 r. nowa ustawa Prawo wodne pozornie ograniczyła ilość 

zakazów na terenach szczególnego zagrożenia powodzią, pozostawiając jednocześnie 

zasadnicze warunki zagospodarowania takich obszarów do uznania przez właściwy organ 

(Wody Polskie) na etapie uzyskiwania stanowiska wobec przedłożonego projektu studium. 

Zakazy wynikające wprost z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne to: 

− zakaz gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także 

innych substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia 

odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w szczególności ich składowania, 

− zakaz lokalizowania nowych cmentarzy. 

Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

podlega uzgodnieniu z Wodami Polskimi w formie decyzji, w której organ ten określa 

wymagania lub warunki dla planowanej zabudowy i planowanego zagospodarowania 

terenów położonych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. W związku z tym 

trudno na obecnym etapie tworzenia prognozy (przed wystąpieniem o uzgodnienie do Wód 

Polskich i uzyskaniem warunków dla planowanej zabudowy i planowanego 

zagospodarowania) orzec o zgodności ocenianego projektu z zasadami ochrony przeciw-

powodziowej. Można jednak stwierdzić, że zakres ustaleń wprowadzonych do obecnej 

zmiany 2. edycji studium w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią jest 

incydentalny i nie narusza wyżej wymienionych zakazów ustawowych - dotyczy bowiem 

wyłącznie tranzytowych sieci gazociągów oraz nowych terenów PU-3 w Przyworach, które 

ulegną wyłączeniu z obszaru szczególnego zagrożenia powodziowego po zrealizowaniu 

zasadniczego, zachodniego wariantu obwodnicy drogowej Przywór na odpowiednio wysokim 

nasypie – uzgodnionego wcześniej przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. .   

 

5.3.   Prognoza oddziaływań na różnorodność biologiczną, zwierzęta i rośliny     

Istotnym zagrożeniem dla seminaturalnych siedlisk przyrodniczych, a w konsekwencji dla 

różnorodności biologicznej, jest postępujące zmniejszenie udziału łąk kosztem gruntów 

ornych, obserwowane zwłaszcza w dolinie Odry oraz w zachodniej części Groszowickich 

Łąk. Są to tereny ważne dla zachowania zróżnicowania biologicznego całej gminy. 

Intensywność tych negatywnych zmian jest znaczna, obserwowana w ciągu ostatnich lat. Z 

dużym prawdopodobieństwem można wnioskować, że proces ten będzie zachodzić nadal. 

Obecna dominacja gruntów ornych w dolinie Odry powoduje, że najcenniejsze w jej zasięgu 

siedliska, obejmujące starorzecza, narażone są w dużym stopniu na negatywny wpływ 

czynników zewnętrznych (np. nadmierna presja rolnictwa, zanieczyszczenie wód). 

Znaczącym zagrożeniem dla walorów przyrodniczych doliny Odry na wysokości wsi 

Przywory jest planowana budowa obejścia drogowego wsi Przywory, m.in. przez cenne 
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florystycznie i faunistycznie starorzecza Odry. Nie jest ona wprawdzie jeszcze przesądzona, 

a konkurencyjny wariant wskazany w obecnej edycji studium (na wysoczyźnie przydolinnej, 

po wschodniej stronie wsi) ma też szanse realizacji. 

Podstawowym zagrożeniem dla wilgotnych siedlisk łąkowych Groszowickich Łąk jest 

odkrywkowa eksploatacja złoża wapieni „Górażdże” i związany z nią rozległy, stale 

powiększany i pogłębiany lej depresji, skutkujący obniżeniem poziomu wód gruntowych i 

stepowieniem łąk. To zagrożenie wzmacnia obecność kilku studni ujęcia wody podziemnej 

„Grotowice” dla m. Opola w lasach graniczących od północy, wokół których rozwija się 

kolejna depresja wód podziemnych.  

Trwająca odkrywkowa eksploatacja kruszyw naturalnych w południowej części 

Groszowickich Łąk chociaż nie wpływała dotychczas na obniżenie lustra wód podziemnych, 

to powodowała uszczuplenie powierzchni siedlisk łąkowych w fazie wydobywania kopaliny. 

To bezpośrednie zagrożenie będzie częściowo wyeliminowane w stosunkowo krótkim 

czasie, ponieważ w studium nadal przewiduje się eksploatację złóż kruszywa w tym rejonie 

tylko do czasu wygaszenia wydanych dotychczas koncesji. Po wyegzekwowaniu przez 

właściwy ustawowy organ (Starosta Opolski) odkładanej dotychczas rekultywacji (wodnej i 

leśnej) tereny pogórnicze o powierzchni kilkudziesięciu hektarów będą ostoją 

bioróżnorodności, chociaż o innym charakterze niż pierwotne łąki wilgotne. 

  Z kolei na terenie złoża „Przywory II”, na północnym pograniczu Łąk Groszowickich 

znajduje się obszar wilgotnych łąk ze stanowiskami chronionych i rzadkich gatunków, gdzie 

eksploatacja nie może być prowadzona. Jest to teren predysponowany do utworzenia użytku 

ekologicznego, jednakże prawdopodobnie nie będzie to wystarczające dla zachowania 

właściwego stanu tego siedliska. Przede wszystkim zaprzestano użytkowania łąkowego 

siedliska, co w konsekwencji będzie prowadzić do stopniowej utraty notowanych w jego 

zasięgu walorów florystycznych. 

 W opisanej sytuacji nieuchronnego stepowienia Groszowickich Łąk właściwe wydaje się 

planowane w studium zalesienie kilkunastu hektarów w płytkich wyrobiskach po eksploatacji 

kruszyw naturalnych i ich bezpośrednim otoczeniu - w południowej części Groszowickich 

Łąk, najbardziej i najwcześniej narażonej na osuszenie. We wschodniej części Łąk 

Groszowickich zrezygnowano z wnioskowanych przez właścicieli i pierwotnie planowanych 

zalesień kilkudziesieciu hektarów – uwzględniając mniejszy tam stopień stepowienia oraz 

krytyczne uwagi Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wyrażone w opinii do studium z 

2015 r.       

 Wpływ na bioróżnorodność terenów energetyki odnawialnej w postaci farm 

fotowoltaicznych był przedmiotem prognozy do studium w 2015 r. Obecną zmianą studium 

nie wprowadzono nowych terenów, a nawet znacznie ograniczono ich lokalizacje i 

powierzchnię, zatem prognoza z 2015 r. opisująca mechanizm oddziaływania tych obiektów 

na różnorodność biologiczną, zwierzęta i rośliny - pozostaje aktualna, przy istotnie 

zmniejszonym zakresie powierzchniowym. 

Nadal utrzymuje się zagrożenie siedlisk leśnych, zwłaszcza kompleksu graniczącego z m. 

Opolem, w wyniku oddziaływania czynników zewnętrznych, związanych zanieczyszczeniem 

powietrza atmosferycznego – oddziaływanie gazów i pyłów, emitowanych z przemysłu i 

motoryzacji. Analiza danych publikowanych przez Wojewódzką Inspekcję Środowiska w 

Opolu wskazuje na wzrost zanieczyszczenia środowiska w strefie opolskiej. Rozwiązanie 

tego problemu leży poza możliwościami władz gminy Tarnów Opolski.  
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Wzrastająca urbanizacja i stopniowe zagospodarowanie terenu przyczynią się do 

synantropizacji fauny. Objawi się ona wzrostem liczby gatunków zwierząt pospolitych, w tym 

zwłaszcza preferujących siedliska w otoczeniu człowieka i terenów przekształconych. W 

przyszłości trend ten prawdopodobnie się utrzyma, chociaż skala tego zjawiska nie jest 

znana. Postępująca poprawa jakości wód Odry wpłynie pozytywnie na faunę wodną, 

stopniowo odradzającą się w tej rzece. 

 

W części poświęconej analizie stanu środowiska przyrodniczego gminy określono 

lokalizację stanowiska rośliny objętej ochroną prawną – zarazy czerwonawej Orobanche 

lutea. Z danych, którymi dysponuje regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu 

wynika, że stanowisko tego gatunku stwierdzono na działce ewidencyjnej nr 1108, arkusz 

masy 8, obręb Kosorowice. Stanowisko położone jest na południe od zabudowań wsi 

Kosorowice w bezpośrednim sąsiedztwie składu materiałów wybuchowych. 

Zaraza czerwonawa jest pasożytniczą byliną, o wysokości około 10-50 cm, z rodziny 

zarazowatych (Orobanchaceae). Najczęściej pasożytuje na roślinach z rodziny 

motylkowatych, np. na gatunkach lucerny. Kwitnie pomiędzy końcem maja a lipcem. Jej 

kwiaty posiadają koronę barwy brunatnoczerwonej do żółtawobrunatnej, podobnej do barwy 

pędu i zapachu zbliżonym do goździków. Jest gatunkiem bliskim zagrożenia (kategoria NT). 

Występuje na stanowiskach rozprzestrzenionych głównie na niżu Polski. W celu zachowania 

stanowisk tego gatunku należy podejmować działania ochronne mające na celu utrzymanie 

muraw kserotermicznych: należy zapobiegać ich zarastaniu, poprzez wprowadzenie 

ekstensywnego wypasu lub późnego koszenia. Ponadto powinno się prowadzić regenerację 

zarośniętych muraw poprzez odkrzaczanie. Najlepszą ochroną dla muraw kserotermicznych 

jest wypas, który prowadzi do regulacji składu gatunkowego siedliska (ustępują 

ekspansywne gatunki łąkowe i ruderalne, na korzyść gatunków kserotermicznych). 

Kierunkowe przeznaczenie terenu, na którym stwierdzono stanowisko tej rośliny 

(produkcyjno-usługowe), stanowi dla niej zagrożenie. Istnieje prawdopodobieństwo, że zanim 

powstanie faktyczne zagrożenie dla siedliska zarazy, gatunek ten zdąży się rozprzestrzenić 

na sąsiednie tereny użytków zielonych, które nie są przewidziane do zabudowy.  Studium we 

wskazaniach do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nakazuje 

uwzględnić w planowanym zagospodarowaniu terenu PU-4 wymogi przepisów odrębnych z 

uwagi na lokalizację stanowiska zarazy czerwonawej na tym terenie.  

 

W podsumowaniu należy stwierdzić, że potencjalną degradacją biologiczną zagrożone są 

najbardziej te tereny, które mają znaczenie dla biorożnorodności i funkcjonowania 

ponadlokalnych ekosystemów. Dotyczy to w szczególności doliny Odry jako korytarza 

ekologicznego o randze międzynarodowej, a zwłaszcza najcenniejszych jej fragmentów 

(starorzecza) oraz kompleksu Groszowickich Łąk. Inne doliny rzeczne i kompleksy leśne na 

obszarze gminy Tarnów Opolski są mniej zagrożone pod tym względem. Ustalenia obecnej 

zmiany studium nie wpłyną jednak znacząco negatywnie na i tak zagrożone już siedliska. 

 

5.4.   Przewidywane oddziaływania na zabytki i dobra materialne . 

   Ustalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Tarnów Opolski nie obejmują żadnych obiektów o statusie zabytkowym, objętych 

ochroną prawną lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków. 

 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA SRODOWISKO USTALEŃ 1. ZMIANY 2. EDYCJI 
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GM. TARNÓW OPOLSKI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

105 
 

5.5.   Prognoza wpływu na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz          

integralność tych obszarów a także na inne obszary chronione. 

   W granicach gminy Tarnów Opolski znajduje się fragment obszaru chronionego krajobrazu 

„Lasy Stobrawsko – Turawskie” o powierzchni ok. 270 ha. Obejmuje on w większości 

kompleks leśny na pograniczu z gminami Chrząstowice i Izbicko oraz część zabudowy wsi 

Raszowa. Ustalenia zmiany 2. edycji studium nie odnoszą się do zabudowy zlokalizowanej 

na tym obszarze. Inny obszar chronionego krajobrazu – „Bory Niemodlińskie” - leży ok. 3 km 

od wsi Kąty Opolskie, po zachodniej stronie doliny Odry. Nie prognozuje się wpływu ustaleń 

studium na ten obszar.  

  Najbliższe obszary Natura 2000 to: 

• PLH 160010 „Łąki w okolicach Chrząstowic” (w dolinie rzek Jemielnicy i Chrząstawy, 

ok. 5 km na NW od Raszowej) w którym przedmiotem ochrony są 3 gatunki motyli i 

ich siedliska. 

• PLH 16003 „Kamień Śląski” (ok. 5 km na południe od Tarnowa Opolskiego i Nakła), 

gdzie przedmiotem ochrony jest suseł moregowany, reintrodukowany z Węgier na 

pierwotne siedlisko. 

Rzeka Sucha uchodzi do Jemielnicy w obszarze „Łąk w okolicach Chrząstowic”, zatem 

ustalenia studium mogłyby pośrednio oddziaływać na ten obszar Natura 2000. Wpływu 

takiego jednak nie stwierdzono, ponieważ w 3-kilometrowym odcinku doliny Suchej w 

Raszowej nie przewiduje się żadnych działań o charakterze inwestycyjnym.  

Jeszcze mniejsze jest prawdopodobieństwo oddziaływania, nawet pośredniego, na 

przedmiot ochrony i integralność SOO „Kamień Śląski”.  Inne obszary sieci Natura 2000 w 

województwie opolskim leżą kilkanaście lub kilkadziesiąt kilometrów od terenu opracowania. 

Jako obowiązkowy element prognozy oddziaływania na środowisko wskazana została 

przez RDOŚ w Opolu ocena przewidywanych oddziaływań na projektowany użytek 

ekologiczny „Dolina Strugi Lutni”. W części poświęconej kierunkom rozwoju gminy Tarnów 

Opolski zostały wskazane (na rysunku) orientacyjne granice tego projektowanego użytku 

ekologicznego. Nie wyznaczono w ich zasięgu żadnych nowych terenów zabudowanych 

poza relatywnie niewielką rozbudową istniejącego terenu produkcyjnego, który graniczy z 

orientacyjną granicą użytku od południa. Ponadto wskazać należy, że brak jest przesłanek 

do analizy oddziaływania ustaleń studium na planowaną formę ochrony do czasu jej 

formalnego ustanowienia. Wtedy dopiero można będzie prognozować wpływ kierunków 

rozwoju tej części gminy na ustanowioną formę ochrony przyrody, czyli jej obszar określony 

granicami, wyznaczone cele ochrony, ustalenia dotyczące czynnej ochrony, zakazy i nakazy 

właściwe dla tego obszaru. Ustalenia obecnej edycji studium gwarantują możliwość ustalenia 

użytku ekologicznego poprzez pozostawienia potencjalnego obszaru do objęcia ochroną 

prawną w stanie istniejącym, bez jakiejkolwiek zabudowy. 

Ustalenia studium nie wpłyną również na występujące w pobliżu główne korytarze 

ekologiczne, które mogłyby mieć znaczenie dla podtrzymywania integralności sieci - poza 

opisanym wcześniej potencjalnie negatywnym oddziaływaniem na korytarz ekologiczny 

doliny Odry planowanego, ale jeszcze nie przesądzonego, obejścia drogowego wsi 

Przywory,  

W związku z brakiem negatywnego wpływu na obszary Natura 2000 oraz na integralność 

sieci, nie wskazuje się rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub 

kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, a także nie 

sformułowano rozwiązań alternatywnych do zawartych w ocenianej edycji studium. 
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 5.6.   Prognoza wpływu na zdrowie i warunki życia ludzi             

5.6.1. Prognoza oddziaływania na jakość powietrza 

Stan jakości powietrza atmosferycznego w gminie Tarnów Opolski jest w znacznym 

stopniu kształtowany przez źródła zewnętrzne, położone poza terenem gminy. Ocena 

wyników monitoringu jakości powietrza przeprowadzona na przestrzeni lat dla strefy 

opolskiej wykazała pogorszenie się stanu czystości powietrza.  

W kryterium ochrony zdrowia, dla takich zanieczyszczeń jak dwutlenek siarki, dwutlenek 

azotu, tlenek węgla, benzen, ozon, ołów, arsen, kadm, nikiel - uzyskano klasę A, dla której 

nie ma potrzeby prowadzenia działań związanych z poprawą jakości powietrza, należy 

jedynie utrzymać ją na tym samym lub lepszym poziomie. Natomiast pod względem stężenia 

ozonu, pyłu PM10, pyłu PM 2,5, benzo(a)pirenu strefa opolska została zakwalifikowana do 

klasy C, co oznacza, że stężenie tych substancji w powietrzu przyjęło wartości powyżej 

dopuszczalnej, i przekroczyło wartości dopuszczalne, powiększone o margines tolerancji. W 

przypadku zanieczyszczeń zaklasyfikowanych do klasy C wymagane jest opracowanie 

„Programu ochrony powietrza” (POP) dla obszarów przekroczeń poziomów dopuszczalnych.   

Największym lokalnym źrodłem zanieczyszczeń przemysłowych - głównie pyłów 

wapiennych, są Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. w Tarnowie Opolskim, w mniejszym 

stopniu sąsiedni „Labtar”. Według danych przytoczonych w opracowaniu ekofizjograficznym 

emisję pyłów z tych zakładów ocenia się na 100 – 200 ton rocznie i stopniowo maleje ona w 

wyniku przedsięwzięć modernizacyjnych. 

Emisje zanieczyszczeń przemysłowych z pozostałych kilkunastu przedsiębiorstw i 

zakładów rzemieślniczo-usługowych, działających na terenie gminy, nie oddziałują znacząco 

na jakość powietrza z uwagi na ich charakter (prefabrykaty budowlane, produkcja części 

samochodowych, zakłady mechaniczne i remontowo budowlane, produkcja stolarki 

budowlanej i.t.p.) i niewielką skalę.  

W zmianie 2. edycji studium zaplanowano kilka nowych terenów o przeznaczeniu 

produkcyjno-usługowym, gdzie mogą być realizowane przedsięwzięcia mogące znacząco 

oddziaływać na środowisko. Stanowić mogą one źródło zanieczyszczeń powietrza i emisji 

hałasu. Ich oddziaływanie na środowisko minimalizować będzie peryferyjna lokalizacja i stały 

postęp technologiczny, ograniczający szkodliwość wszelkich zakładów przemysłowych. A 

także coraz doskonalsze i skuteczniejsze regulacje prawne. W skład nowych terenów 

produkcyjno-usługowych PU, ustalonych w obecnej zmianie studium wchodzi: 

− teren położony w Kosorowicach poza wsią po obu stronach planowanej obwodnicy 

wsi dla drogi powiatowej nr 1712 O; jest to korzystna lokalizacja – na 

niezabudowanym obszarze między wsiami Kosorowice a Miedziana, przy 

potencjalnie uciążliwej drodze powiatowej i w sąsiedztwie innych takich terenów; 

powierzchnia nowego terenu wynosi (obu części) około 6,5 ha; 

− teren w Nakle o powierzchni około 5,5 ha, położony na południowych peryferiach wsi, 

przy gminnej drodze dojazdowej, otoczony lasami, gruntami rolnymi, graniczący od 

wschodu z terenem górniczym „Izbicko II”; na granicy z terenem planowanej 

zabudowy mieszkaniowej M ustalono pas zieleni urządzonej – izolacyjnej; 

− drugi teren PU w Nakle, o powierzchni około 11,5 ha, położony przy granicy z gminą 

Izbicką, na południe od drogi krajowej nr 94, częściowo pokrywa się z wcześniejszym 

terenem lokalizacji urządzeń energetyki odnawialnej, wyznaczonym w studium z 2015 

r.,  
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− trzeci teren w Nakle o powierzchni około 12 ha, położony jest na północ od 

planowanej obwodnicy dla drogi krajowej nr 94; brak w sąsiedztwie – poza istniejącą 

zabudową po przeciwległej stronie pasa drogowego (szerokość rezerwy terenu 

wynosi 50m) – jakiejkolwiek innej zabudowy; w jego zachodnim przedłużeniu 

wyznaczono teren PU w Walidrogach o powierzchni ok. 2 ha;  

− teren w Przyworach o powierzchni 14 ha, położony na wschód od linii kolejowej i 

drogi powiatowej 1712 O, w sąsiedztwie istniejącej zabudowy produkcyjnej, poza 

terenami zabudowanymi; 

− kolejny nowy teren PU-3 w Przyworach, o powierzchni ok. 11 ha, położony na zachód 

od zabudowy wsi; 

− odizolowany od zabudowy wsi teren w Raszowej, o powierzchni około 6 ha, położony 

na północy wsi przy drodze powiatowej nr 1748 O; 

Ustalenia obecnej zmiany studium nie wpłyną na wzrost emisji związanych z komunikacją 

drogową i kolejową.    

Na stan zanieczyszczenia powietrza będą też wpływały źródła emisji niskiej z palenisk 

domowych, których liczba może wzrosnąć na skutek wyznaczenia nowych terenów 

mieszkaniowych M o powierzchni łącznej 28,5 ha (wzrost o 10 % w stosunku do 

wcześniejszych ustaleń studium). W sezonie jesienno-zimowym następuje zwykle 

podwyższone zanieczyszczenie powietrza w obrębie zwartej zabudowy wiejskiej. Wielkość 

emisji z tych źródeł jest trudna do oszacowania. Ten rodzaj zanieczyszczeń może wzrosnąć 

w rezultacie realizacji nowych terenów zabudowy mieszkaniowej. Równocześnie jednak 

studium przewiduje zaopatrzenie w gaz wszystkich wsi w gminie Tarnów Opolski z wyjątkiem 

Miedzianej i Walidróg, z czym będzie związana istotna poprawa jakości powietrza. Wzrost 

ilości gospodarstw domowych uzależniony będzie bardziej od sytuacji demograficznej, 

społecznej i gospodarczej niż od ilości terenów przeznaczonych na ten cel w studium.  

Emisja gazów odorowych, stanowiących produkt fizjologicznej przemiany materii, 

procesów fermentacji i gnilnych w obiektach hodowli zwierząt (głównie: amoniak, 

siarkowodór i metan) nie stanowi w gminie Tarnów Opolski problemu środowiskowego, 

przede wszystkim z powodu braku dużych obiektów hodowli zwierząt w większości wsi. Na 

ten stan nie wpłynie nieznaczne powiększenie obecną zmianą (o 1 ha) istniejącego terenu 

RPZ. Ponadto w zmianie studium zapisano kolejne ograniczenia w ilości inwentarza na 

terenach sąsiadujących z zabudową mieszkaniową. 

 

5.6.2. Prognoza oddziaływań na klimat akustyczny  

Klimat akustyczny w gminie Tarnów Opolski jest i nadal będzie kształtowany przez  główne 

źródła uciążliwego hałasu, którymi są: 

• droga krajowa nr 94 Zgorzelec – Tarnów na odcinkach biegnących przez Walidrogi (2 

km) i Nakło (2 km), 

• linia kolejowa nr 136 Opole – Kędzierzyn, biegnąca w bliskim sąsiedztwie obszaru 

zabudowy mieszkaniowej wsi Przywory oraz w znacznie mniejszym stopniu - linia 

kolejowa nr 136 Opole Groszowice – Kędzierzyn-Koźle, przebiegająca na odcinku ok. 

0,3 km w pobliżu istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej w Tarnowie Opolskim. 

  Działania zmierzające do minimalizowania bądź w ogóle likwidacji tej uciążliwości leżą w 

zasadzie poza możliwościami gminy, za wyjątkiem stworzenia prawnych podstaw do 

realizacji inwestycji drogowych przez zarządców infrastruktury drogowej w formie 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i rezerw terenowych w studium. 
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Władze gminy mogą jedynie zapobiegać nowym konfliktom przestrzennym poprzez 

niewyznaczanie w zasięgu uciążliwych szlaków komunikacyjnych nowych terenów 

związanych ze stałym pobytem ludzi.  

 

5.6.3. Prognoza zagrożenia promieniowaniem niejonizujacym  

 Skutki oddziaływania elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego na 

środowisko mogą być niebezpieczne dla organizmów żywych. Pole elektromagnetyczne 

wpływa na warunki bytowania organizmów, w tym także człowieka. Obecność pól 

elektromagnetycznych ma także niekorzystny wpływ na rośliny i zwierzęta. Rośliny wykazują 

pod jego wpływem opóźniony wzrost i zmiany w budowie zewnętrznej, a zwierzęta 

zaburzenia neurologiczne, krążenia, zakłócenia wzrostu, żywotności i płodności. 

Głównymi sztucznymi źródłami promieniowania niejonizującego są: 

− stacje radiowe i telewizyjne, 

− stacje radiolokacyjne i radionawigacyjne, 

− elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia, 

− stacje transformatorowe. 

Ustalenia obecnej zmiany studium wpłyną na powstanie nowych źródeł tego 

promieniowania. Będzie to planowana elektroenergetyczna linia napowietrzna 400 kV, 

mająca zastąpić obecną linię 220 kV w przebiegu przez Kąty Opolskie i Przywory oraz 

planowane potencjalne tereny lokalizacji farm fotowoltaicznych. 

Warto tu przytoczyć obowiązujące przepisy mogące mieć wpływ na lokalizację na terenie 

gminy potencjalnych źródeł promieniowania niejonizującego. Obowiązujące rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 

poziomów (Dz. U. nr 192, poz. 1883) określa dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego 

promieniowania niejonizującego, jakie mogą występować w środowisku w postaci pól 

elektrycznych i magnetycznych stałych, pól elektrycznych i magnetycznych o częstotliwości 

50 Hz, wytwarzanych przez stacje i linie elektroenergetyczne, pól elektromagnetycznych o 

częstotliwościach 1 kHz – 300 GHz, wytwarzanych w szczególności przez urządzenia 

radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne. Zwrócić należy uwagę, że określone 

w rozporządzeniu dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych nie obowiązują w 

miejscach niedostępnych dla ludzi. 

Studium określa tereny i obiekty będące źródłem promieniowania niejonizującego. Są to 

obiekty istniejące i planowane: 

• istniejące linie 110 kV – linia dwutorowa, relacji Groszowice – Krapkowice, oraz jej 

odgałęzienie dwutorowe, biegnące do GPZ Tarnów Opolski; łączna długość linii 110 kV w 

granicach gminy to 13,9 km; 

• istniejąca linia 220 kV – relacji Groszowice – Wielopole, biegnąca zachodnią częścią 

gminy, głównie w zasięgu doliny Odry; długość tej linii w granicach gminy wynosi 4,8 km; 

planowane jest zastąpienie jej linią o napięciu 400 kV; 

• istniejąca stacja transformatorowa o napięciu roboczym 110 kV – GPZ „Tarnów Opolski” 

- na terenie Zakładów Wapienniczych Lhoist S.A; 

• istniejące napowietrzne linie elektroenergetyczne 15 kV, przewidziane do skablowania na 

niektórych odcinkach biegnących przez tereny zabudowane oraz stacje transformatorowe 

15/04 kV.  
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• 8 planowanych potencjalnych terenów lokalizacji instalacji fotowoltaicznych o mocy 

przekraczającej 100 kV. 

  Inne, nie wskazane w studium obiekty, a lokowane na terenie gminy, to instalacje 

radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne. Opis ich ewentualnego 

oddziaływania na środowisko jest bezprzedmiotowy w świetle obowiązujących przepisów, 

które dotyczą zasad lokalizowania inwestycji telekomunikacyjnych. Chodzi mianowicie o 

przepisy ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych, które wprost odnoszą się do miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, ale pośrednio wywołują też skutek dla polityki przestrzennej gminy. Art. 46. 

1. Ustawy stanowi: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej 

„planem miejscowym”, nie może ustanawiać zakazów, a przyjmowane w nim rozwiązania nie 

mogą uniemożliwiać lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności 

publicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami, jeżeli taka inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi”. Tym samym 

wyłączone zostały z władztwa planistycznego gminy decyzje o lokalizacji obiektów 

telekomunikacyjnych. W 2. edycji studium nie zakazuje się budowy stacji telefonii 

bezprzewodowej, ale ich moc ograniczona została pośrednio zakazem realizacji nowych 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (poza wybranymi terenami: 

EO, PU i RPZ) oraz ustaleniami w zakresie ograniczenia wysokości zabudowy. 

 

Stacje transformatorowe 15/04 kV i linie elektroenergetyczne E15kV w przebiegu przez 

tereny niezabudowane nie są źródłem promieniowania niejonizującego o poziomie 

szkodliwym dla ludzi i środowiska. W przypadku zabudowy lokalizowanej w bliskim 

sąsiedztwie linii 15 kV obowiązuje zachowanie minimalnych odległości elementów budynków 

od skrajnych przewodów linii – określone w PN branżowej (ok. 5 m).  

Dla przesyłowych linii elektroenergetycznych 110 kV i 220 kV wyznaczono po ich obu 

stronach tzw. pasy technologiczne, postulowane standardowo przez zarządcę linii, o 

szerokości odpowiednio 14 m i 26 m od skrajnych przewodów, będące potencjalnymi 

strefami ponadnormatywnego promieniowania elektromagnetycznego, w których, po 

przeprowadzeniu odpowiednich pomiarów, może być ustalony przez właściwy organ obszar 

ograniczonego użytkowania. W pasach technologicznych nie zostały wyznaczone w studium 

nowe tereny zabudowane. 

Najnowsze badania dowodzą3 wpływu instalacji fotowoltaicznych na żywe organizmy. 

Chodzi w szczególności o promieniowanie elektromagnetyczne powiązane z tymi 

instalacjami. Systemy fotowoltaiczne, podobnie jak inne alternatywne systemy produkcji 

energii (np. generatory turbin wiatrowych) mogą wpływać niekorzystnie na osoby, które 

wykazują szczególną wrażliwość na oddziaływania elektromagnetyczne. Tereny EO 

wyznaczone w obecnej zmianie 2. edycji studium - nie graniczą z terenami zamieszkałymi, 

ale nie można wykluczyć wpływu tego rodzaju zabudowy na świat roślin i zwierząt.  

 

5.7. Ocena ryzyka wystąpienia poważnych awarii oraz potrzeby utworzenia         

        obszarów ograniczonego użytkowania  

Dla terenów i funkcji wskazanych w studium na obszarze gminy Tarnów Opolski nie 

przewiduje się wystąpienia znaczącego zagrożenia dla ludności Zagadnienie to będzie 

                                                 
3 http://www.motherearthnews.com 
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przedmiotem analiz w procesach lokalizacyjnych. Obecnie można stwierdzić, że większość 

terenów wyznaczonych pod produkcję, składy i magazyny oraz bardziej uciążliwe usługi, 

wyznaczona jest w dostatecznej odległości od terenów zabudowanych, co wykluczy albo 

ograniczy ewentualne negatywne, awaryjne oddziaływanie.  

Żaden zakład z terenu gminy Tarnów Opolski nie został zakwalifikowany do kategorii 

zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu 

art. 248 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 

stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji 

niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym 

ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138). 

Obiektem stwarzającym realne potencjalne zagrożenie poważną awarią jest skład 

górniczych materiałów wybuchowych w Kosorowicach, stosowanych w kopalni odkrywkowej 

wapieni „Tarnów Opolski” (obecnie kopalnia funkcjonująca w gminie Gogolin, w przyszłości 

także w gminie Izbicko). Wokół składu wyznaczono wskazane na załącznikach studium 

strefy zagrożenia (o promieniu 300, 500, 750 m) ze zróżnicowanymi zakazami zabudowy i 

użytkowania – wynikające z przepisów odrębnych. 

Na terenie gminy występują tereny i obiekty, które mogą wymagać utworzenia stref 

ochronnych albo obszarów ograniczonego użytkowania:  

Linie i urządzenia elektroenergetyczne 

Wzdłuż niektórych odcinków istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych 

wysokiego napięcia oraz planowanej napowietrznej linii 400 kV możliwe jest wystąpienie 

przez ich zarządcę do właściwego organu – o ustanowienie obszarów ograniczonego 

użytkowania. W przypadku linii 400 kV strefa ograniczeń w użytkowaniu terenu może sięgać 

do szerokości 90 m (po 45 m od osi linii po obu stronach). Pasów technologicznych 

wskazanych w studium informacyjnie dla istniejących napowietrznych linii 

elektroenergetycznych wysokiego napięcia nie należy utożsamiać z ewentualnymi strefami 

ograniczonego użytkowania. Umożliwiają one eksploatację sieci napowietrznych z 

uwzględnieniem dojazdu do stanowisk słupowych. Są to także orientacyjne strefy 

oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego o wartościach szkodliwych dla żywych 

organizmów. W stanie faktycznym zasięg szkodliwego promieniowania 

elektromagnetycznego przy powierzchni ziemi jest zmienny i zależny m.in. od wysokości 

zwisu przewodów między podporami linii.  

   W wytycznych do planów miejscowych w zakresie ochrony przed promieniowaniem 

studium ustala m.in.: 

− obowiązek właściwych zabezpieczeń w przypadku uciążliwości sieci lub urządzeń 

infrastrukturalnych dla zabudowy sąsiedniej, w szczególności należy dążyć do 

skablowania odcinków napowietrznych linii elektroenergetycznych 15 kV, biegnących 

kolizyjnie przez tereny zabudowy mieszkaniowej.  

− należy wskazywać informacyjnie t.zw. pasy technologiczne wzdłuż linii 

elektroenergetycznych wysokiego napięcia, o szerokości postulowanej przez zarządców 

linii.  

− w planowanym zagospodarowaniu pasów technologicznych powinny być uwzględniane 

skutki potencjalnego podwyższonego promieniowania elektromagnetycznego, 

niekorzystne dla zdrowia ludzi w przypadku stałego przebywania.  

 Strefy ochronne ujęć wód podziemnych. W granicach gminy Tarnów Opolski zlokalizowane 

są dwa ujęcia wody do celów bytowych wraz z ich strefami ochrony pośredniej. W ocenie 
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autorów studium organ właściwy do ustanowienia strefy winien przeanalizować zasadność 

ustanowionych w nich zakazów (dot. zwłaszcza strefy ujęcia wody „Grotowice”), ewentualnie 

skorygować jej granice by doprowadzić do stanu spójności pomiędzy koniecznymi dla 

ochrony ujęcia zakazami, a możliwościami ich realizacji i faktycznym, zastanym już 

sposobem zagospodarowania terenów. Chodzi tu m.in. o dopuszczenie w 2016 r. możliwości 

wydobywania kopalin w strefie ochronnej ujęcia w „Grotowice” z równoczesnym 

pozostawieniem zakazu realizacji zakładów przemysłowych zaliczonych do przedsięwzięć 

mogących znacząco (potencjalnie i zawsze) oddziaływać na środowisko, a także o zakaz 

lokalizacji urządzeń do przesyłu produktów ropopochodnych, stojący w sprzeczności z 

istniejącym wysokoprężnym gazociągiem. 

Obszary ograniczonego użytkowania wzdłuż drogi krajowej nr 94 to jedna z założonych form 

realizacji „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami 

położonych wzdłuż dróg o natężeniu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i linii kolejowych o 

natężeniu większym niż 30 000 przejazdów rocznie dla województwa opolskiego na lata 

2014 – 2019”, o którym mowa była w części prognozy poświęconej opisowi środowiska w 

gminie Tarnów Opolski. Jest to założenie mało realne, ponieważ na odcinkach drogi krajowej 

nr 94 biegnących przez obszary zwartej zabudowy, głównie mieszkaniowej, jak np. w 

Walidrogach i Nakle, trudno sobie wyobrazić wysiedlenie znacznej części wsi. Z kolei na 

odcinkach drogi nr 94 poza obszarami zabudowanymi, jak np. w Nakle po zrealizowaniu 

obwodnicy – obszar ograniczonego użytkowania z powodu nadmiernego hałasu byłby 

zbędny.  

 

5.8. Informacje o możliwym oddziaływaniu transgranicznym       

    Obszar gminy Tarnów Opolski leży w odległości ok. 50 km (w linii prostej) na północ od 

najbliższej granicy z Republiką Czeską (rejon Osoblahy). Biorąc pod uwagę tę odległość 

oraz brak w granicach gminy obiektów przemysłowych, telekomunikacyjnych i innych o 

znacząco negatywnym, dalekosiężnym oddziaływaniu na środowisko – wyklucza się 

możliwość oddziaływań transgranicznych, nawet pośrednich. 

 

5.9. Wpływ ustaleń studium na klimat i jego ocieplenie. 

Przyczyny obserwowanego ocieplenia klimatu są przedmiotem badań naukowych. 

Powszechnie akceptowany pogląd naukowy wiąże obserwowane od początku rewolucji 

przemysłowej ocieplenie klimatu z działalnością człowieka - wzrostem ilości atmosferycznych 

gazów cieplarnianych (ich źródłem są także procesy naturalne). Do głównych źródeł gazów 

cieplarnianych związanych z działalnością człowieka należą: 

- spalanie paliw kopalnych (węgiel, ropa i gaz) na potrzeby wytwarzania energii 

elektrycznej, transportu, przemysłu i gospodarstw domowych (CO2); 

- hodowla zwierząt gospodarskich, produkujących podczas trawienia metan (CH4), a 

także nawożenie azotowe oraz zmiany użytkowania gruntów, np. wylesianie (CO2); 

- składowiska odpadów (CH4); 

- fluorowane gazy cieplarniane w przemyśle. 

Problem źródeł emisji gazów cieplarnianych jest przedmiotem aktów prawa 

międzynarodowego:  

- Konwencji Genewskiej z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia 

powietrza na dalekie odległości z II Protokołem „siarkowym” z 1994 r. sporządzonym 

w Oslo, 
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- Protokołu Montrealskiego z 1987 r. w sprawie substancji zubożających warstwę 

ozonową z poprawkami sporządzonymi w Londynie (1990 r.) i Wiedniu (1992 r.), 

- Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Kioto z 

1997 r., 

- Siódmego Unijnego Programu Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego do 2022 

r. „Dobrze żyć w granicach naszej planety” 

Polityka przestrzenna gminy kreowana poprzez studium uwarunkowań może mieć wpływ 

tylko na niektóre źródła gazów cieplarnianych. Możliwe jest przede wszystkim ograniczenie 

ilości dwutlenku węgla z gospodarstw domowych poprzez wyposażenie domostw w 

centralne ogrzewanie (choć na terenach wiejskich nie są spotykane takie rozwiązania). 

Możliwe jest przede wszystkim zwiększenie lesistości gminy poprzez stworzenie możliwości 

zalesienia gruntów rolnych najsłabszych klas bonitacyjnych. Studium może wprowadzać 

także nakazy zachowania śródpolnych zadrzewień i zalesień, przydrożnych szpalerów 

drzew, parków wiejskich i przydworskich, przedogródków i sadów, rozwijać tereny zieleni 

urządzonej w granicach terenów zabudowanych, i wszystkie formy zagospodarowania 

związane z powierzchnią biologicznie czynną: ogrody działkowe, tereny rekreacyjne, zieleń 

przywodną. Na gruncie analizowanej obecnie zmiany studium gminy Tarnów Opolskich 

należy wskazać następujące ustalenia związane z omawianym zagadnieniem zmian 

klimatycznych: 

 wskazanie potrzeby racjonalnej i zgodnej z celami przyrodniczymi rekultywacja wyrobisk 

poeksploatacyjnych, dotychczas zaniedbanej, 

 zalesianie nieużytków i gruntów najmniej żyznych w sąsiedztwie istniejących kompleksów 

leśnych oraz jako zieleni śródpolnej,   

 lokalizacja na terenie gminy OZE z energii solarnej,            

 gazyfikacja wszystkich wsi gminy Tarnów Opolski, 

 modernizacja trasy magistralnej linii kolejowej nr 132 relacji Bytom – Wrocław oraz 

modernizacja linii kolejowej nr 136 relacji Opole Groszowice - Kędzierzyn Kożle,  

 poprawa funkcjonowania transportu wodnego poprzez podniesienie parametrów 

odrzańskiej drogi wodnej do uzyskania IV klasy żeglowności. 

 

6.0. PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA 

REALIZACJI STUDIUM 

Obszary i obiekty kolizyjne – dotyczące ustaleń 2. edycji studium i jej obecnej zmiany. 

1) Kolizja prawna rozporządzenia nr 18/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. (zmienionego 

dwoma kolejnymi rozporządzeniami) Regionalnego Dyrektora Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu o ustanowieniu strefy ochronnej ujęć wody podziemnej „Grotowice” z 

koncesjami na wydobywanie kruszyw naturalnych ze złóż „Przywory II”, „Kosorowice – 

Przywory”, „Kosorowice III” i „Kosorowice IV”, wydanymi przez Marszałka Województwa 

Opolskiego i Starostę Opolskiego. Rozporządzenie Dyrektora RZGW zakazuje lokalizacji 

zakładów przemysłowych zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, a do takich zalicza się część obszarów górniczych, dla 

których wydano wcześniejsze koncesje. Inne wątpliwości co do zgodności istniejącego 

zagospodarowania z zakazami obowiązującymi w strefie to przebieg w jej granicach 

wysokoprężnego G DN 400 mm 6,3 MPa pomimo ustanowionego zakazu lokalizowania 

magazynów produktów ropopochodnych, a także rurociągów do ich transportu. 
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2) Dotychczasowy przebieg gazociągu wysokoprężnego G DN 400 mm 6,3 MPa relacji 

Zdzieszowice – Kluczbork przez obszar zabudowany wsi Kąty Opolskie. Przebieg ten jest 

wybitnie kolizyjny z istniejącą i planowaną zabudową wsi, już i tak ograniczoną przez 

krzyżujące się linie wysokiego napięcia 220 kV i 110 kV. W obecnej edycji studium 

przewidziano likwidację najbardziej kolizyjnego odcinka gazociągu. Byłoby to możliwe 

przy okazji projektowanej budowy nowego gazociągu G DN 1000 mm 8,4 MPa ze 

Zdzieszowic do Wrocławia – Ołtaszyna i jego odgałęzienia przez Kąty Opolskie do 

rozdzielczej stacji gazowej w Przyworach. Zarządca i inwestor gazociągu nie przedstawił 

jednak jednoznacznej deklaracji w tej sprawie. 

3) Kolizja górniczego składu materiałów wybuchowych i jego stref zagrożenia z istniejącym 

zagospodarowaniem i planowaną zabudową wsi Kosorowice. Skład, z uwagi na 

położenie w pobliżu terenów zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej, powinien 

zostać przeniesiony poza tereny zurbanizowane, chociaż Zakłady Wapiennicze LHOIST 

S.A. nie rozważają obecnie takiej możliwości.    

4) Niedostosowanie granic terenu górniczego (obszaru oddziaływania) Kopalni Wapieni 

„Górażdże” do rzeczywistego zasięgu leja depresji czwartorzędowego poziomu wód 

podziemnych na obszarze gminy Tarnów Opolski (wsie Przywory, Miedziana, 

Kosorowice). Dotychczasowe granice terenu górniczego „Górażdże II”, wyznaczone 

wyłącznie maksymalnym zasięgiem oddziaływania górniczych robót strzałowych, 

wkraczają na obszar zaledwie kilkunastu hektarów w południowo-zachodnich krańcach 

gminy Tarnów Opolski (Miedziana).  Skutki odwadniania Kopalni Wapienia „Górażdże” w 

postaci rozległego i głębokiego leja depresji, sięgającego na obszar południowej części 

Łąk Groszowickich, są i nadal będą główną przyczyną problemów z rekultywacją 

wyrobisk po eksploatacji kruszywa naturalnego ze złóż i obszarów górniczych „Przywory 

1”, „Przywory 5”, „Miedziana”, „Kosorowice II”, „Kosorowice VI”, i innych wydzielonych z 

pierwotnego złoża „Przywory – pole B”. Przykładowo swobodne lustro czwartorzędowych 

wód podziemnych, ustalone w dokumentacji geologicznej złoża kruszywa w obszarze 

górniczym „Przywory 5” na głębokości od 0,3 m do 1,8 m, śr. 1,0 m ppt, w 2014 r. 

kształtowało się na głębokości śr. – 4,70 m ppt, a więc uległo obniżeniu średnio o 3,70 m. 

Opisane skutki intensywnego odwadniania Kopalni „Górażdże” kwalifikują się jako 

szkody górnicze i powinny spowodować rewizję dotychczasowych granic terenu 

górniczego „Górażdże II”. 

5) Zdegradowany klimat akustyczny przy drodze krajowej nr 94, przebiegającej przez 

miejscowości Nakło i Walidrogi, co zostało opisane w rozdziałach poświęconych stanowi 

środowiska. Poza możliwościami gminy znajduje się budowa obwodnic obu wsi, nawet 

planowanej już w Nakle, co byłoby najskuteczniejszym rozwiązaniem tego konfliktu 

przestrzennego. 

6) Ustalenie zakazu realizacji przedsięwzięć mogących nawet potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Lasy 

Stobrawsko-Turawskie” jest niewątpliwie korzystne środowiskowo, ale uniemożliwi rozwój 

aktywności gospodarczej na terenach objętych tym zakazem, zwłaszcza w zakresie 

rolniczej produkcji zwierzęcej, dla prowadzenia której istnieją obszary wiejskie. W 

granicach O.Ch. K. znajduje się znaczna część zabudowy wsi Raszowa. Zdaniem 

autorów zmiany studium i autorów niniejszej prognozy wystarczyłby w tym przypadku 

zakaz realizacji przedsięwzięć zaliczanych do zawsze oddziaływujących znacząco na 

środowisko.  
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7.0 PROPOZYCJE METOD I CZĘSTOTLIWOŚCI OCENY SKUTKÓW REALIZACJI 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO  

Zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt 1, lit. c 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, prognoza oddziaływania na środowiska winna 

zawierać propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji 

postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania. Przepisy 

ustaw nakładają następujące obowiązki na podmioty korzystające ze środowiska, a także na 

organy administracji publicznej w zakresie monitorowania i analizowania skutków, w tym 

środowiskowych, które w ocenie autorów są wystarczające dla oceny skutków realizacji 

ustaleń studium 

• Ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

nakłada na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast obowiązek dokonywania analizy 

zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, a wyniki tych i innych analiz 

związanych z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

przedstawiane mają być radzie gminy co najmniej raz podczas jej kadencji, czyli 

przynajmniej raz na cztery lata. Dokonując analizy i podejmując stosowną uchwałę rada 

gminy bierze pod uwagę zgodność analizowanych dokumentów planistycznych z 

przepisami m.in. z zakresu ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, ochrony zabytków 

i dziedzictwa kulturowego.  

• Art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska nakłada na 

podmioty korzystające ze środowiska, które z mocy prawa lub decyzji dokonują pomiaru 

poziomu substancji lub energii w środowisku oraz wielkości emisji, do gromadzenia i 

przetwarzania tych danych oraz nieodpłatnego ich udostępniania na potrzeby 

państwowego monitoringu środowiska. 

W ocenie autorów prognozy wymienione wyżej zapisy ustaw będą wystarczające dla 

miarodajnego monitoringu i analizy skutków realizacji analizowanej zmiany studium – pod 

warunkiem, że podmioty korzystające ze środowiska i organy administracji publicznej 

wypełniać będą obowiązki nałożone na nie decyzjami administracyjnymi i ustawami. 

 

8.0.   ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO 

    W poniższej liście odniesiono się do prognozowanych oddziaływań na środowisko 

najważniejszych elementów planowanego zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów 

Opolski, zawartych w 2. edycji studium, wraz z uzupełniającymi zmianami, wprowadzonymi 

analizowaną zmianą studium. 

 

Klasy prognozowanego wpływu na elementy środowiska:      

        A - wpływ dodatni                                                            

        B - wpływ nieznaczny (nie zasługujący na uwagę) lub brak wpływu                            

        C - wpływ ujemny znaczący krótkotrwały, odwracalny lub kompensowany      

        D - wpływ ujemny znaczący długotrwały lub nieodwracalny 

 

Stopień pewności prognozy: 

   +    -   wpływ ustalony z dużym prawdopodobieństwem      
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   x    -   wpływ wymagający zbadania lub (i) monitorowania  

 

Charakter   inwestycji    → 

 
Mieszkalnictwo 

M 

 

Zabudowa 
usługowo- 

produkcyjna, 
składy i 

magazyny PU 

Komunikacja 

Przemysł 
wydobywczy 

PG 

     Klasa wpływu →       
A B C D A B C D A B C D A B C D Typ 

środowiska 
Komponent 
środowiska 

 
 
 
 
Środowisko 
fizyczne 

Powietrze   +    +x     +  +   
Klimat 
akustyczny 

  +      +x    +x    +  

Klimat lokalny   +    +    +    +   
Wody 
powierzchniowe 

  +    +    +      +x 

Wody 
podziemne 

 +x    +x     +      +x 

Gleby    +     +    +    + 
Rzeźba terenu   +       +  +      + 

 
Środowisko 
przyrodnicze 

Rośliny   +         +     +    +  
Zwierzęta   +         +      +   +  

 
 
Środowisko 
społeczno- 
gospodarcze 

Warunki 
zamieszkiwania 

+     +x   +      +   

Wartości 
kulturowe 

   +    +    +    +   

Ożywienie 
gospodarcze 

+       +    +    +    

Estetyka 
krajobrazu 

 +          +      +    +  

 

 

 

OŚWIADCZENIE AUTORA PROGNOZY 

 

   Stosownie do wymogu art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. f 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 

1405 ze zm.) oświadczam, że spełniam warunki stawiane osobom sporządzającym 

prognozy oddziaływania na środowisko - określone w art. 74a wymienionej ustawy. 

   Jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

        

 

                                                                  

                                                                   Józef Brawata ………………………………… 

 


