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1. PODSTAWA, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

 
1. Podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy gminą Tarnów Opolski, a Biurem 
Architektury i Planowania sp. z o.o. na opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosorowice, zwanego 
dalej projektem planu lub planem. Niniejsze opracowanie jest elementem postępowania 
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, przeprowadzanej dla projektu 
planu. Obszar planu obejmuje południową część wsi Kosorowice z wyłączeniem większej 
części kompleksów leśnych w północnej części obrębu. Powierzchnia wsi Kosorowice wyno-
si 1729 ha. Powierzchnia obszaru planu wynosi 1146 ha. 
 
2. Prognoza oddziaływania na środowisko jest obligatoryjnie sporządzana w trakcie prac nad 
projektem planu oraz wykładana wraz z nim do publicznego wglądu. Prognoza nie podlega 
uchwale Rady Gminy. Podstawą prawną wykonania niniejszej prognozy są art. 46 i 51 usta-
wy 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 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), a także pismo Regionalnego Dyrektora Środowi-
ska w Opolu. Prognoza określa, analizuje i ocenia przewidywane znaczące oddziaływania na 
środowisko, które może być wywołane przez realizację dopuszczonych przez projekt planu 
sposobów użytkowania i zagospodarowania terenu. 
 
3. Zakres prognozy określony jest w ustawie 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 art. 51. stanowi, że prognoza oddziaływania na śro-
dowisko zawiera: 

• informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego po-
wiązaniach z innymi dokumentami, 

• informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 
• propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 
• informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 
• streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym. 

 
4. Ponadto prognoza określa, analizuje i ocenia: 

• istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku 
realizacji projektowanego dokumentu, a przed wszystkim stan jakości powietrza, wód 
powierzchniowych i podziemnych oraz gleb, gospodarkę odpadami i wodno – ście-
kową, różnorodność biologiczną, zwierzęta, rośliny, zasoby naturalne, ukształtowanie 
powierzchni ziemi, krajobraz; 

• istniejący stan zagospodarowania obszaru objętego postanowieniami projektowane-
go dokumentu wraz z ich przedstawieniem na załączniku kartograficznym – zał. nr 1; 

• stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 
• zagadnienia dotyczące łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do jego zmian biorąc pod 

uwagę m.in. takie elementy, jak: bezpośrednie i pośrednie emisje gazów cieplarnia-
nych oraz działania skutkujące ich pochłanianiem i zmniejszaniem ich emisji oraz klę-
ski żywiołowe; 

• informacja na temat występowania na terenie objętym zapisami planu, obszarów po-
tencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, o których mowa w art. 
101d ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) - 
zał. nr 2; 

• istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projekto-
wanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie 
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 

• cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnoto-
wym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposo-
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by, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opra-
cowywania dokumentu, 

• przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośred-
nie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, sta-
łe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natu-
ra 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności 
na: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzch-
nię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne 
z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziały-
waniami na te elementy. 

 
5. Prognoza przedstawia: 

• rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodni-
czą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji 
projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru 
Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, 

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

 
6. Podstawy prawne: 

• Uchwała nr XXX/223/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 15 lutego 2017 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego wsi Kosorowice-2; 

• Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, znak WO-
OŚ.410.1.1.2021.MO; 

• pismo Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 
12.07.2017 r. (znak: NZ.9022.I.100.2017.ET) w sprawie uzgodnienia zakresu i stop-
nia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie; 

• Uchwała nr 4079/2017 z dnia 18 lipca 2017 r. Zarządu Województwa Opolskiego w 
sprawie zgłoszenia wniosków do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego wsi Kosorowice-2; 

• zawiadomienie z dnia 28.06.2017 r. (znak: GTK.6721.2.5.2017) skierowane do Re-
gionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o przystąpieniu do sporządzenia 
planu; 

• pismo  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 10.02.2020 r. 
(znak: WOOŚ.411.1.2.2020.ER) w sprawie uzgodnienia zakresu i stopnia szczegóło-
wości informacji wymaganych w prognozie; 

• pismo Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 21.07.2017 r. 
(znak: TUP/U/7121/1274/17/MK); 

• pismo Starosty Opolskiego z dnia 13.03.2020 r. (znak BOŚ.604.6.9.2020.UKK) doty-
czące historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie gminy Tarnów 
Opolski; 

• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów 
Opolski, uchwalone uchwałą Nr XII/83/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 2 li-
stopada 2015 r. zmienione uchwałą Nr XIX/141/2020 Rady Gminy Tarnów Opolski z 
dnia 8 maja 2020 r. 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu go-
spodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016 r. poz. 1967); 

• Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry, zatwierdzone-
go przez Radę Ministrów w dniu 18.10.2016 r., ogłoszonego w dniu 01.12.2016 r. 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1938); 
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• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.); •  

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 
2020 r. poz. 1219 z późn. zm.); •  

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1089); •  

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839); •  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów 
specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. z 2019 r. poz. 133, z późn. zm.); •  

• 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 ja-
ko obszary Natura 2000 (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1713); •  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochro-
ny gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409); •  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochro-
ny gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408); •  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183); 

• Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 roku O zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 
naprawie (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 2187); •  

• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopusz-
czalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 112); 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczal-
nych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448); 

• Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów 
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w 
środowisku  (Dz. U. z 2020 r. poz. 258); 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 624 
z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1463 
z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1064 z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity 
Dz.U. z 2017 r. poz. 1161 z późn. zm.); •  

• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst 
jednolity Dz. U. z 2021 r.  poz. 710 z późn. zm.); •  

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 
779 z późn. zm.); •  

• Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2020 r. poz. 2018 z późn. zm.); •  

• Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 888); •  

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym od-
prowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2028); •  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 
2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a 
także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 
wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz 1311); •  
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• Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985 r. (tekst jednolity 
Dz. U. z 2021 r. poz. 195); •  

• Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (tekst jednolity 
Dz. U. z 2021 r. poz. 610); •  

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 
2021 r. poz. 716 z późn. zm.); •  

• Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (tekst jednolity Dz. U. z 
2021 r. poz. 468 z późn. zm.); •  

• Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 724); •  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, 
jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków 
(Dz. U. z 2008 r. nr 48 poz. 284); •  

• Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. 
poz. 485); •  

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 
2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 
393). •  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 
1333 z późn. zm.). 

 
7. Wykorzystane materiały wyjściowe: 

• Aktualizacja programu ochrony środowiska dla gminy Tarnów Opolski na lata 2017-
2020 z perspektywą na lata 2021-2024; 

• Geoportal; Geoserwis GDOŚ; 
• dane Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu - inwentaryzacja przyrodni-

cza woj. opolskiego i BDL, dane na marzec 2021 r.; 
• Inwentaryzacja i waloryzacja Łąk  Groszowickich, BIO-PLAN Krasiejów 2017; 
• Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do zmian klimatu w ocenie oddziaływania na 

środowisko; GDOS; 
• https://www.gdos.gov.pl/files/artykuly/5437/Lagodzenie_zmian_klimatu_i_adaptacja_

do_zmian_klimatu_w_ocenie_oddzialywania_na_srodowisko.pdf 
• Objaśnienia do mapy geośrodowiskowej Polski, arkusz Tarnów Opolski, PIG, War-

szawa 2004 r.; 
• Ocena jakości powietrza w województwie opolskim, raport wojewódzki za rok 2019 , 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Departament Monitoringu Środowiska, Opo-
le 2020; 

• Opracowanie ekofizjograficzne do studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Tarnów Opolski, Opole 2013; Ecoplan; 

• Planowanie przestrzenne jako sposób adaptacji do zmian klimatu, Janusz Radzie-
jowski,TUP; 

• Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2016- 2020, Eco-
plan, Opole 2016; 

• Publikacje monitoringu WIOŚ Opole; 
• Strategia rozwoju gminy Tarnów Opolski na lata 2013 - 2020; 
• System informacji przestrzennej powiatu opolskiego; 
• Wykaz zakładów o Dużym Ryzyku i o Zwiększonym Ryzyku wystąpienia poważnej 

awarii przemysłowej; 
• Wytyczne do określania znaczącego wpływu przedsięwzięcia na przedmiot ochrony w 

obszarze Natura 2000. 
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2. INFORMACJA O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTU PLANU ORAZ 
POWIĄZANIACH Z INNYMI DOKUMENTAMI 
 
2.1. INFORMACJA O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTU PLANU 

 
1. Projekt planu, obejmujący wieś Kosorowice, składa się z uchwały i z załącznika graficzne-
go – rysunku planu. Podstawą sporządzenia planu miejscowego jest uchwała nr 
XXX/223/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 15 lutego 2017 r. o przystąpieniu do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosorowice-2. Celem 
sporządzenia planu miejscowego jest określenie przeznaczeń terenów położonych w obsza-
rze wsi Kosorowice oraz zasad ich zagospodarowania i zabudowy z uwzględnieniem kolejnej 
edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów 
Opolski przyjętego uchwałą Nr XII/83/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 2 listopada 
2015 r., zmienionego uchwałą Nr XIX/141/2020 z dnia 8 maja 2020 r. 
 
2. Główne tereny objęte planem – przeznaczone do zabudowy, położone są zarówno w ob-
rębie obszaru zwartej struktury funkcjonalno-przestrzennej wsi, o którym mowa w art. 1 ust. 4 
pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), jak też w obrębie obszaru, o którym mowa w art. 1 
ust. 4 pkt 4 lit. b ustawy opizp, związanym z rozwojem przestrzennym / rozwojem struktury 
funkcjonalno-przestrzennej wsi, przewidzianym pod nową zabudowę. Tereny związane z 
obszarem rozwoju przestrzennego, zdefiniowanym w art. 1 ust. 4 pkt 4 lit. b ustawy opizp 
stanowią poszerzenie i kontynuację dotychczasowej wykształconej struktury funkcjonalno-
przestrzennej wsi, głównie poprzez lokalizację nowej zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie 
zabudowy istniejącej (tereny MN, MNU) lub poprzez wyznaczenie nowego układu zabudowy 
określonego w studium (tereny PU, po zachodniej stronie wsi) – na styku z istniejącym ob-
szarem zabudowanym. Tereny te w części objęte są dotychczas obowiązującym planem 
miejscowym (uchwała nr VI/33/03 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 27.03.2003 r.) i posia-
dają cechy obszaru „w najwyższym stopniu przygotowanego do zabudowy” oraz spełniają 
warunki o których mowa w art. 1 ust. 4 pkt 1, 2 i 3 ustawy opizp.  
 Głównej strukturze funkcjonalno-przestrzennej towarzyszą – do uwzględnienia w pla-
nie ze względu na specyfikę wynikającą z uwarunkowań wsi i postanowienia studium – wy-
odrębniane tereny: infrastruktury technicznej (O), obsługi i produkcji rolnej (RUP), usług spor-
tu i rekreacji (US), obiektów produkcyjnych (magazyn materiałów wybuchowych – P) i po-
wierzchniowej eksploatacji kopalin (PG). 
 
3. W planie miejscowym wyznacza się: 

• tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej (MU); 
• tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN); 
• tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej (MNU); 
• tereny zabudowy zagrodowej (RM); 
• tereny zabudowy usługowej (U); 
• tereny zabudowy produkcyjno-usługowej (PU); 
• tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (P); 
• teren powierzchniowej eksploatacji kopalin (PG); 
• tereny obsługi i produkcji rolnej (RUP); 
• tereny sportu i rekreacji (US); 
• teren cmentarza i teren pocmentarny (ZC); 
• tereny zieleni urządzonej (ZP); 
• tereny rolnicze (R); 
• tereny lasów (ZL); 
• tereny wód powierzchniowych śródlądowych (WS); 
• tereny kolejowe (KK); 
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• tereny lokalizacji ogniw fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej z odna-
wialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW (EF); 

• tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka (E); 
• tereny infrastruktury technicznej – wodociągi (W); 
• tereny infrastruktury technicznej – kanalizacja (K); 
• tereny infrastruktury technicznej – gospodarowanie odpadami (O); 
• tereny dróg publicznych (KDZ – droga zbiorcza); 
• tereny dróg wewnętrznych (KDW). 

 
4. Ustalenia projektu planu w większości terenów wykorzystują dotychczasowe budowlane 
przeznaczenie działek i tereny oraz grunty rolne o niskich klasach bonitacyjnych (klasa: IV, V 
i VI). Występują grunty leśne wymagające uzyskania zgody na przeznaczenia gruntów le-
śnych na cele nieleśne. Grunty wymagające uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów 
rolnych na cele nierolnicze nie występują. Obszar planu jest uzbrojony w zakresie infrastruk-
tury technicznej. Istnieje możliwość rozbudowy istniejących sieci dystrybucyjnych i budowy 
przyłączy, jako urządzeń budowlanych. Tereny są w większości dostępne komunikacyjnie. 
Istnieje możliwość – przy wykorzystaniu istniejących dróg rolnych – stworzenia uzupełniają-
cego układu obsługującego nową zabudowę. Obszar objęty planem miejscowym związany 
jest z funkcjonującym układem przestrzennym wsi Kosorowice, uzbrojonym w zakresie sieci 
wodociągowej. Istnieją warunki do rozbudowy istniejącego systemu zaopatrzenia w wodę w 
obszarze planu poprzez rozbudowę sieci wodociągowej, przy zapewnieniu odpowiedniej ilo-
ści wody z sieci wodociągowej. Możliwe są rozwiązania indywidualne (z urządzeń wodocią-
gowych – studni). 
 
5. Walory ekonomiczne przestrzeni zostały uwzględnione poprzez: 

• stworzenie warunków do realizacji nowej zabudowy oraz przebudowy i rozbudowy 
zabudowy istniejącej, zgodnie z polityką przestrzenną władz gminy, zawartą w stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i w dotychczaso-
wym planie oraz zgodnie z wnioskami inwestorów; 

• stworzenie warunków do efektywnego i racjonalnego zagospodarowania terenów: 
skoncentrowanego / zwartego i kształtowanego na zasadzie ładu przestrzennego, 
w sposób właściwy dla układu zabudowy wiejskiej wsi Kosorowice oraz zabudowy 
związanej z działalnością gospodarczą prowadzoną i planowaną na obszarze wsi; 

• stworzenie warunków do efektywnego wykorzystania istniejącego uzbrojenia (sieci in-
frastruktury technicznej); 

• zapewnienie warunków do uzyskania dochodów finansowych gminy w zakresie wyni-
kającym ze zmian w zagospodarowaniu terenów i realizacji zabudowy. 

 
6. Plan uwzględnia prawa własności poprzez: 

• analizę wniosków związanych ze sporządzeniem planu miejscowego; 
• stworzenie warunków do zagospodarowania terenów (realizacji potrzeb indywidual-

nych w zakresie zagospodarowania terenów) z uwzględnieniem indywidualnych 
wniosków i postanowień studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego; ograniczenia w sposobie zagospodarowania terenów wynikają z upraw-
nień określonych w art. 1 i art. 6 oraz art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), 
z przepisów odrębnych oraz z zasad polityki przestrzennej gminy (określonej w stu-
dium); 

• zapewnienie warunków obsługi komunikacyjnej i dostępu do drogi publicznej; 
• kontynuację postanowień dotychczas obowiązującego planu miejscowego; 

zachowanie procedur sporządzenia projektu planu miejscowego, określanych w art. 17 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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7. Plan spełnia warunki zawarte w zakresie art. 1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.). 
Rozwiązania zawarte w projekcie planu miejscowego zapewniają, zarówno ochronę interesu 
publicznego, zgodnie z zasadami określonymi w polityce przestrzennej gminy oraz zasadami 
określonymi w art. 1 i art. 6 ww. ustawy, jak i możliwość realizacji potrzeb indywidualnych w 
zakresie zagospodarowania terenów zgodnie z wnioskami i dotychczasowymi ustaleniami 
planu miejscowego. Ustalając zapisy projektu planu miejscowego ważone były – interes pu-
bliczny i interesy prywatne. 
 
2.2. POWIĄZANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI 
 
1. Projekt planu musi być zgodny z uwarunkowaniami i kierunkami studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski, uchwalonym Uchwa-
łą nr Nr XII/83/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 2 listopada 2015 r., zmienionym 
uchwałą Nr XIX/141/2020 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 8 maja 2020 r., co potwierdza 
preambuła uchwały projektu planu. 
 Ze względu na ciągłość procesu planowania przestrzennego, jak i możliwość naru-
szenia interesów osób trzecich ustalenia planu powinny też uwzględniać zagospodarowanie 
przestrzenne ustalone dotychczasowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru opracowania. Aktualnie obszar projektu planu objęty jest ustaleniami następujących 
planów miejscowych: 

• miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Kosorowice uchwalonym 
uchwałą nr VI/33/03 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 27.03.2003 r.; 

• miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego trasy gazociągu oraz stacji 
gazowej dla potrzeb Opolwapu SA w Tarnowie Opolskim w obszarze wsi Kosorowice 
– Tarnów Opolski, uchwalonym uchwałą nr VI/34/03 Rady Gminy Tarnów Opolski 
z dnia 27.03.2003 r. 

 
2. Podstawowym opracowaniem przyrodniczym, stanowiącym materiał wyjściowy do sporzą-
dzenia niniejszej Prognozy jest Opracowanie ekofizjograficzne dla gminy Tarnów Opolski. 
Uwzględniono dane pozyskane z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu (ma-
rzec 2021 r.) - wyniki inwentaryzacji przyrodniczej woj. opolskiego i BDL. 
 
3. Dokumentem lokalnym, precyzującym wizję rozwoju gminy, w momencie rozpoczęcia prac 
nad planem jest Strategia Rozwoju Gminy Tarnów Opolski na lata 2013-2020. Jest to wyj-
ściowy dokument, który określał główne kierunki rozwoju, stanowiąc podstawę dla pozosta-
łych gminnych planów i programów. W Strategii wyróżniono następujące cele działania po-
wiązane z przedmiotowym dokumentem: 

• rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci gazowej, rozbudowa oczyszczalni Kosorowi-
ce; 

• modernizacja oraz budowa dróg gminnych i powiatowych; 
• przygotowanie terenów inwestycyjnych – wydzielenie terenów pod budownictwo 

mieszkaniowe i prowadzenie działalności gospodarczej; 
• budowa ciągów pieszo-rowerowych – ścieżka pieszo-rowerowa Tarnów Opolski – 

Kosorowice; 
• stworzenie warunków do rozwoju bazy turystyczno-rekreacyjnej, w tym zagospoda-

rowanie terenów po byłych  wyrobiskach żwirowych na tereny rekreacyjne. 
 
4. Ustalenia planu muszą być zgodne z celami innych dokumentów strategiczno – plani-
stycznych: lokalnych, regionalnych i krajowych, a także uwarunkowaniami prawnymi obowią-
zującymi na terenie Unii Europejskiej, w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska. 
Ważniejsze dokumenty regionalne to: Plan zagospodarowania przestrzennego województwa 
opolskiego i Strategia rozwoju województwa opolskiego. Przyjęte ustalenia planu realizują 
cele strategiczne Mpzp i strategii rozwoju woj. opolskiego dotyczące ochrony środowiska, 
w tym: eliminowania zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, gospodarki wodnej, 
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oczyszczania ścieków komunalnych, gospodarki odpadami, ochrony przed hałasem, wpro-
wadzania odnawialnych źródeł energii. 
 
5. Dyrektywy europejskie dotyczące ochrony środowiska, w tym: zanieczyszczeń powietrza 
atmosferycznego, gospodarki wodnej, oczyszczania ścieków komunalnych, gospodarki od-
padami, ochrony przyrody i krajobrazu, ochrony przed hałasem, ochrony przed promienio-
waniem elektromagnetycznym, odnawialnych źródeł energii, znajdują obecnie pełne od-
zwierciedlenie w polskich aktach prawnych, z których ważniejsze dla niniejszego opracowa-
nia wymieniono w rozdz. 1. Projekt planu został sporządzona zgodnie z obowiązującymi 
przepisami odrębnym. 
 
3. METODY ZASTOSOWANE PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY 

 
1. Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń planu przebiegała w kilku etapach: 

• określenie kluczowych celów z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego roz-
woju dla obszaru planu, wynikających z dokumentów międzynarodowych, krajowych, 
regionalnych i lokalnych; 

• rozpoznanie istniejących zasobów, stanu i zagrożeń środowiska na terenie opraco-
wania, ze wskazaniem terenów chronionych; 

• identyfikacja zapisów planu, które potencjalnie mogą wpływać na środowisko i po-
szczególne jego elementy środowiska oraz zdrowie ludzi; 

• analiza wpływu na poszczególne elementy środowiska zapisów planu. 
 
2. Podstawą prognozowania przyszłych potencjalnych zmian było rozpoznanie istniejących 
zasobów, stanu i zagrożeń środowiska na terenie opracowania. Dla ich zobrazowania zasto-
sowano metodę opisu stanu środowiska oraz analizę jakościową. Wykorzystano opracowa-
nia wymienione w wykazie materiałów wyjściowych i powszechnie dostępne publikacje, 
określające stan środowiska oraz informacje uzyskane podczas wizji w terenie. Podstawo-
wym opracowaniem wykorzystanym przy analizie elementów ekofizjograficznych jest Opra-
cowanie ekofizjograficzne gminy Tarnów Opolski, Program Ochrony Środowiska. Dla potrzeb 
planu wykonano wizję w terenie w 2019 r. 
 
3. Ze względu na ogólność zapisów planu, ustalających kierunek zagospodarowania, pro-
gnoza ma charakter jakościowy. Metodykę oceny prognozowanego oddziaływania na środo-
wisko oparto na założeniu, że realizacja ustaleń planu wywoływać będzie skutki w środowi-
sku, przy czym opisując możliwe skutki założono wszelkie możliwe negatywne oddziaływanie 
z tym związane. Dla przewidywania projektowanego oddziaływania zastosowano też metodę 
analogii, porównując projektowane zainwestowanie do istniejących terenów o podobnych 
funkcjach i parametrach. W szczególności analizowano możliwość wystąpienia konfliktów 
i zagrożeń dla ludzi. 
 
4. PRZEWIDYWANE METODY ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ PLANU 

 
1. Należy monitorować stanowisko strzępotka hero Coenonympha hero, które w ostatnich 
latach nie zostało potwierdzone, niemniej w przypadku zamierzenia wznowienia eksploatacji 
i udokumentowania motyla na tym stanowisku, należy przewidzieć monitoring siedlisk motyla 
w obszarze PG5. 
 

2. W pozostałych aspektach zakłada się analizę skutków realizacji postanowień projektowa-
nego dokumentu w ramach oceny aktualności dokumentów planistycznych, do przeprowa-
dzania której zobligowany jest Wójt w trybie przewidzianym art. 32 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z 
późn. zm.). Zgodnie z tym zapisem, Wójt przekazuje Radzie Gminy wyniki analiz co najmniej 
raz w czasie kadencji Rady. Inne metody analizy skutków realizacji ustaleń planu winny zo-
stać określone w trakcie realizacji dokumentu, stosownie do potrzeb, w zależności od inten-
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sywności i rodzaju zmian w zagospodarowaniu przestrzennym. W trakcie przeprowadzania 
kontroli realizacji postanowień projektowanego planu miejscowego szczególną uwagę należy 
zwrócić na prawidłowe rozwiązania w zakresie spełnienia wymogów ładu przestrzennego, 
niewprowadzanie uciążliwych i konfliktogennych funkcji. W kontekście planowanego zago-
spodarowania zasadny jest monitoring takich komponentów środowiska, jak klimat akustycz-
ny i jakość powietrza. 
 
3. Wpływ ustaleń planu na środowisko przyrodnicze, wynikający z ich realizacji powinien być 
monitorowany, aby między innymi określić na wczesnym etapie nieprzewidziany niepożąda-
ny wpływ oraz aby mieć możliwość podjęcia odpowiedniego działania naprawczego. Sto-
sownie do potrzeb, można wykorzystywać istniejące systemy monitoringu, dla uniknięcia 
jego powielania. Zgodnie z art. 25 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 
2001 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.); źródłem informacji o środowisku jest w 
szczególności państwowy monitoring środowiska. Zgodnie z art. 28 ww. ustawy, do pomiaru 
poziomu substancji lub energii w środowisku oraz wielkości emisji, do gromadzenia i prze-
twarzania danych z zachowaniem zasad określonych w ustawie i nieodpłatnego udostępnia-
nia informacji na potrzeby państwowego monitoringu środowiska zobligowane są podmioty 
korzystające ze środowiska, obowiązane do tego z mocy prawa oraz na mocy decyzji. Dane 
te winny być wykorzystane także w ocenie aktualności planu. 
 
4. Wyniki prowadzonego monitoringu prezentowane są corocznie w Raportach o stanie śro-
dowiska, wydawanych w formie ogólnodostępnej publikacji. Źródłami danych w tym zakresie 
mogą też być: Wojewódzka Baza Danych (prowadzona przez Marszałka Województwa), 
źródła administracyjne wynikające z obowiązków sprawozdawczych lub zapisów ustawo-
wych (decyzje, zezwolenia, pozwolenia) czy badania statystyczne Głównego Urzędu Staty-
stycznego. System monitorowania zmian zachodzących w omawianej przestrzeni powinien 
się opierać na okresowej ocenie przeglądu i rejestracji zmian w zagospodarowaniu prze-
strzennym tych obszarów. 
 
5. TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO 

 
Transgraniczne oddziaływanie na środowisko, o którym mowa w art. 51 ust. 2, pkt 1d ustawy 
z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) oceniane jest w aspekcie granic międzynarodowych. 
Odległość terenu od granic państwa i zakaz lokalizacji inwestycji zawsze znacząco oddziału-
jących na środowisko pozwalają ocenić, że ustalenia planu nie będą oddziaływać na stan 
środowiska w krajach sąsiadujących. 
 
6. STAN I FUNKCJONOWANIE ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNE ZMIANY TEGO 
STANU W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

 
6.1. CHARAKTERYSTYKA ZASOBÓW ŚRODOWISKA 

 
RZEŹBA TERENU 

1. Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym wg J. Kondrackiego i W. Walczaka teren 
objęty opracowaniem położony jest w obrębie dwóch odrębnych jednostek fizyczno-
geograficznych wyższego rzędu, mianowicie nizinnej oraz wyżynnej, reprezentowanych 
przez 2 mezoregiony: 
Podprowincja - 318 Niziny Środkowopolskie 

 Makroregion - 318.5. Nizina Śląska 

  Mezoregion – 318.52 Pradolina Wrocławska 

Podprowincja – 341 Wyżyna Śląsko-Krakowska 

 Makroregion – 341.1 Wyżyna Śląska 

  Mezoregion – 341.11 Chełm. 
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Pradolina Wrocławska – ta jednostka fizyczno-geograficzna rozciąga się wzdłuż doliny Odry, 
zajmując jej dno współczesne oraz częściowo jej tarasy plejstoceńskie. W obszarze planu  
Pradolina obejmuje przeważającą część wsi. Chełm jest wsuniętym między Równinę Opol-
ską a Kotlinę Raciborską zachodnim przedłużeniem Garbu Tarnogórskiego, zbudowanym z 
dolomitów i wapieni środkowego triasu. Mezoregion rozciąga się na południe od Tarnowa 
Opolskiego, tj. w rejonie, gdzie na powierzchni terenu występują utwory triasu, obejmuje po-
łudniowo – zachodni fragment wsi. 
 
Formy  geomorfologiczne 

1. W obszarze wsi występują podstawowe formy geomorfologiczne (rzeźby terenu), które 
można zakwalifikować do następujących grup typologiczno–genetycznych: 
Formy pochodzenia rzecznego (akumulacyjne i erozyjne): 

• terasa erozyjno-akumulacyjna nadzalewowa (Tnz) - w zachodniej części wsi (m.in. te-
reny eksploatacji surowców), 

• doliny boczne (Db) - w zachodniej części wsi. 
Formy akumulacji wodnolodowcowej: 

• równina wodnolodowcowa (Rw) – w centralnej część wsi, 
Formy akumulacji lodowcowej: 

• powierzchnie zrównań trzeciorzędowych (Pz) – południowo-wschodnia część wsi. 
Obok form morfologicznych utworzonych wskutek naturalnych procesów rzeźbotwórczych, 
na terenie gminy występują formy, których geneza związana jest z antropogeniczną działal-
nością człowieka.  
 
2. Terasa erozyjno-akumulacyjna nadzalewowa (Tnz), piaszczysta i piaszczysto-żwirowa, 
wykształciła się w okresie zlodowacenia północnopolskiego (tzw. terasa bałtycka). Na terenie 
gminy Tarnów Opolski zajmuje rozległy obszar na wschód od współczesnego dna doliny Od-
ry, obejmując północno – wschodnią część wsi Kosorowice. Terasa wyniesiona jest ok. 5 – 8 
m nad średni poziom wody w Odrze. Powierzchnia terasy ma charakter płaskiej równiny (ze 
spadkami do 2%), nieznacznie, acz konsekwentnie nachylonej ku dolinie Odry, tj. w kierunku 
zachodnim i północno - zachodnim. Rozcinana jest systemem płytkich dolinek bocznych. 
Terasa oddzielona jest od niższego poziomu zalewowego Odry wyraźną krawędzią morfolo-
giczną, o wysokościach rzędu od 1,5 do 4.5 m.  
 
3. Doliny boczne (Db) stanowią mniejsze formy dolinne wieku holoceńskiego, o kształcie 
płytkich niecek lub płaskich obniżeń, słabo wciętych w powierzchnię terenu (średnio od 0,5 – 
do 1,0 m), często o niewyraźnych granicach. Dna dolin drenowane są przez niewielkie cieki, 
zwykle uregulowane (tu również dolina Potoku Lutnia oraz Czarnki). Doliny boczne w obsza-
rze planu uchodzą do doliny Odry. Wykształcone są w zasięgu równiny wodnolodowcowej 
(poza obszarem planu) oraz plejstoceńskiej terasy erozyjno-akumulacyjnej. Ich szerokość 
jest zróżnicowana, średnio wynosi 50 – 100 m. 
 
4. Równina wodnolodowcowa płaska i falista (Rw), stanowi formę wieku plejstoceńskiego 
(zlodowacenie środkowopolskie - stadiał Odry), zbudowaną z piasków i żwirów akumulacji 
fluwioglacjalnej. Równina położona jest w przedziale wysokości 165.0 – 180.0 m npm między 
terasą nadzalewową Odry a doliną Suchej oraz w przedziale 180.0 – 195.0 m npm w części 
wschodniej gminy. Powierzchnia równiny jest generalnie łagodnie nachylona w kierunku za-
chodnim, w części centralnej jest płaska, a tylko lokalnie cechuje się bardziej zróżnicowaną 
mikrorzeźbą. Spadki terenu zwykle nie przekraczają 2 %. Przejście między równiną a terasą 
erozyjno-akumulacyjną jest zamaskowane, trudno identyfikowalny w terenie. 
 
5. Powierzchnie zrównań trzeciorzędowych (Pz), stanowią obszary zdenudowanej po-
wierzchni podczwartorzędowej, zbudowane z margli i wapieni triasowych. Powierzchnie 
zrównań rozciągają się na południe od linii Kosorowice – Tarnów Opolski – Nakło. Stanowią 
pagórki i wzgórza o zaokrąglonych wierzchowinach, łagodnych stokach, średnio w granicach 
2%, a lokalnie 2 – 5%, o wysokościach względnych dochodzących do 10 – 15 m. 
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6. Obszary o rzeźbie antropogenicznej to wyrobiska poeksploatacyjne piasków i żwirów 
czwartorzędowych i zwałowiska nadkładów ziemnych na terenach górniczych. Wyrobiska 
związane z eksploatacją surowców mineralnych kumulują się w zachodniej części Kosoro-
wic. 
 
7. Obszar planu cechuje się w przewadze rzeźbą płaską lub lekko falistą, o spadkach terenu 
nie przekraczających 2 %. Tyko małe fragmenty terenu, cechują się lokalnie większym na-
chyleniem terenu, granicach 2 – 5 %. Spadki terenu występujące w obszarze planu, w prak-
tyce nie stanowią istotnego ograniczenia dla lokalizacji i realizacji zabudowy. Wydzielić moż-
na poniższe strefy różniące się pod względem spadków oraz stwarzanych przez nie ograni-
czeń dla realizacji zabudowy:  
• tereny o spadkach 0 – 2 %, nie stwarzające żadnych ograniczeń i utrudnień dla realizacji 

zabudowy; 
• tereny o spadkach 2 – 5 %, nie stwarzające większych ograniczeń i utrudnień dla realiza-

cji zabudowy; 
• tereny o spadkach 5 – 8 %, gdzie spadki nieznacznie ograniczają i utrudniają realizację 

zabudowy. 
 
GEOLOGIA 

 
Trias i perm 

1. Gmina Tarnów Opolski leży w obrębie jednostki geologicznej zwanej Monokliną Przedsu-
decką. Jest to struktura geologiczna o charakterze płytowym, nachylona monoklinalnie pod 
kątem kilku stopni w kierunku północnym i północno-wschodnim. Dolne partie Monokliny 
Przedsudeckiej budują osady permu dolnego – czerwonego spągowca. W rejonie Kosorowic 
skały należące do permu zalegają co najmniej 344 m ppt. Wykształcone są w postaci pia-
skowców i zlepieńców. Ich miąższość jest zmienna, uzależniona od ukształtowania po-
wierzchni skał starszych (karbon), i może osiągać w rejonie gminy 15 – 30 m. Zasadniczym 
elementem Monokliny Przedsudeckiej są zalegające powyżej permu oraz na stropie utworów 
karbonu, skały triasu. Ich miąższość łączna w skali gminy jest zmienna, co wynika wyklino-
wania się utworów triasu środkowego w południowej części gminy, gdzie wierzchnie warstwy 
zostały głównie w okresie trzeciorzędowym zdenudowane, podczas gdy w północnej części 
gminy zalegają pod warstwą osadów czwartorzędowych. Tym samym miąższość skał triasu 
na południe od Tarnowa Opolskiego osiąga ok. 240, w części centralnej wzrasta do średnio 
300m (nie przewiercono ich do głębokości 237,0 m w otworze studziennym w Tarnowie 
Opolskim). W związku z faktem zapadania się utworów triasu pod stałym katem kilku stopni  
na kierunku północnym, a także ścięcia erozyjnego górnej powierzchni monokliny, obserwo-
wane jest odsłanianie na powierzchni terenu coraz młodszych warstw triasu na kierunku po-
łudnie – północ. 
 
2. Od dołu wyróżniono następujące piętra litostratygraficzne triasu: 

• Trias dolny (pstry piaskowiec) – reprezentowany przez osady lądowe – różowe, bru-
natne i jasnoszare piaskowce poziomu dolnego i środkowego, a także iłowce i mu-
łowce. Poziom górny – ret tworzą osady morskie wykształcone jako margle, dolomity 
i wapienie z soczewkami gipsu. Skały triasu dolnego zostały w obszarze gminy na-
wiercone w otworach archiwalnych na głębokości 158,4 m ppt (ujęcie wody w Tarno-
wie Opolskim), 179,0 m ppt (Kosorowice), 231,0 m ppt (Walidrogi). 

• Trias środkowy (wapień muszlowy) – budują skały węglanowe - głównie utwory wa-
pienno – dolomityczno – margliste. Piętro wapienia muszlowego zostało dokładnie 
rozpoznane i szczegółowo podzielone na warstwy zróżnicowane stratygraficznie i lito-
logicznie (część z tych utworów wyklinowuje się na powierzchni terenu w południowo-
wschodniej części gminy). 
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Czwartorzęd 
Przeważający obszar planu utwory powierzchniowe reprezentują osady czwartorzędowe 
różnej genezy i miąższości. Osady te są bardzo zróżnicowane i obejmują: 
Utwory plejstoceńskie: 
- Gliny zwałowe zlodowacenia środkowopolskiego, występują na stropie skał triasu, we 
wschodniej części gminy, wyodrębniając się na powierzchni w postaci różnej wielkości pła-
tów. Miąższość glin jest zmienna, zwykle nie przekracza 5 – 15 m. Są to gliny szare, niekiedy 
żółtoszare, często z głazikami. Występują w 2 małych fragmentach w centralnej i zachodniej 
części obszaru planu. 
- Piaski i żwiry wodnolodowcowe, stanowią końcowe ogniwo stratygraficzne stadiału mak-
symalnego, zlodowacenia środkowopolskiego. Są to głównie piaski średnioziarniste jasnożół-
te i szare ze żwirami bardzo drobnymi i drobnymi. Występowanie tych utworów jest po-
wszechne na terenie gminy, głównie w jej centralnej części, gdzie ich miąższość szacowana 
jest na 5 – 8 m. Najczęściej rozpatrywane osady zalegają na glinach zwałowych. Zajmują 
centralna część obszaru planu  
- Piaski i żwiry rzeczne tarasu erozyjno-akumulacyjnego, nadzalewowego Odry. Są to 
plejstoceńskie osady rzeczne wykształcone w okresie zlodowacenia północnopolskiego 
w postaci piasków drobno- i średnioziarnistych, niekiedy pyłowatych, a także żwirów i po-
spółki. Barwa tych utworów jest żółta lub żółtoszara. Tworzą one rozległą powierzchnią w 
zachodniej części obszaru planu, aż do współczesnej doliny Odry. 
 
Utwory holoceńskie: 
- Piaski i gliny aluwialno-deluwialne – budują dna mniejszych den dolinnych. Są to głów-
nie piaski drobnoziarniste i różnoziarniste, piaski gliniaste i gliny o niewielkiej miąższości, nie 
przekraczającej zwykle 0,5 – 1,0 m. 
 
SUROWCE MINERALNE 

1. Występują następujące udokumentowane złoża kruszywa naturalnego oraz ustanowione 
dla nich obszary górnicze i tereny górnicze: 

◦ „Przywory II” – KN7370 (nr Oś.II.7529-3/6/97 z dnia 31.12.1996 r., obszar górniczy 
Przywory II – Dec. nr 76/98 z dnia 07.09.1998 r.); 

◦ „Przywory Pole A” – KN1510 (nr DOŚ-II.7427.9.2015.KD z dnia 31.12.2014 r.); 
◦ „Przywory Pole B” – KN1510 (nr DOŚ-II.7427.9.2015.KD z dnia 31.12.2014 r.); 
◦ „Przywory 6” – KN16658 (nr DOŚ-II.7427.10.2013.K.D z dnia 31.12.2012 r., obszar 

górniczy Przywory 6 – Dec. nr 103/2013 z dnia 07.10.2013 r.), 
◦ „Kosorowice-Przywory” – KN15057 (nr DOŚ-II.7427.4.2011 z dnia 31.12.2009 r., ob-

szar górniczy / teren górniczy Kosorowice-Przywory – Dec. nr 100/2012 z dnia 
30.07.2012 r.); 

◦ „Kosorowice” – KN10874 (nr OŚ.UKK.751-4/07 z dnia 31.12.2006 r. – obszar górni-
czy Kosorowice - Dec. nr OŚ.UKK.754-5/07 z dnia 24.10.2007 r.); 

◦ „Kosorowice III” – KN12477 (nr OŚ.UKK.751-3/09 z dnia 31.12.2008 r. – obszar gór-
niczy Kosorowice III - Dec. nr OŚ.6522.8.2012.UKK z dnia 03.10.2012 r.); 

◦ „Kosorowice IV” – KN13464 (nr OŚ.UKK.751-7/09 z dnia 31.12.2008 r. – obszar gór-
niczy Kosorowice IV –Dec. nr OŚ.6522.3.2013.UKK z dnia 29.08.2013 r.); 

◦ „Kosorowice V” – KN14278 (nr OŚ.UKK.751-4/10 z dnia 31.12.2009 r. – obszar gór-
niczy Kosorowice V – Dec. nr OŚ.6522.14.2012.UKK z dnia 26.10.2012 r.); 

◦ „Kosorowice VI” – KN14828 (nr OŚ.UKK.751-8/10 z dnia 31.12.2009 r. – obszar gór-
niczy Kosorowice VI – Dec. nr Oś.6522.15.2012.UKK z dnia 30.10.2012 r.); 

◦ „Kosorowice VII” – KN17689 (nr DOŚ.-II.7427.3.2016.KD z dnia 31.12.2015 r. – ob-
szar górniczy Kosorowice VII (Dec. nr 113/2016 r. z dnia 15.11.2016 r.); 

◦ „Kosorowice VIII” (nr OŚ.6528.4.2016.UKK z dnia 31.12.2015 r.). 
 
2. Złoże Przywory zajmuje powierzchnię 327,61 ha i położone jest na gruntach wsi Przywory, 
Kosorowice i Miedziana. Pierwotne zasoby złoża według decyzji Prezesa Centralnego Urzę-
du Geologii nr KZKl012/M/4733/83/85 z dnia 10.09.1985 r. wynosiły (stan na 1.03.1983 r.): 
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• w polu B, dla którego uzyskano koncesję Wojewody Opolskiego na wydobywanie ko-
paliny: kruszywo naturalne o średnim punkcie piaskowym ok. 52 %, przydatne dla ce-
lów budowlanych i filtracyjnych - 12.453 tys. ton w kategorii C1 bilans; 131 tys. ton w 
kategorii C 1 poza bilans; 

• w polu A, dla którego nie uzyskano zgody na eksploatację: kruszywo naturalne o 
średnim punkcie piaskowym ok. 54 %, przydatne dla celów budowlanych - 15.804 
tys. to w kategorii C2 bilans; 326 tys. ton w kategorii C2 bilans w filarze ochronnym.  

Zgodnie z powyższym, dość rozległe pole A, zajmujące znaczną część cennych przyrodni-
czo Groszowickich Łąk, nie uzyskało zgody na eksploatację. Eksploatowane było tylko pole 
B (południowe) w którym złoże ma średnią miąższość 7,7 m przy nadkładzie o średniej gru-
bości 0,8 m. 
Obszar górniczy i teren górniczy "Przywory", utworzone dla pola B przez Wojewodę Opol-
skiego decyzją nr 34/94 z dnia 25.02.1994 r. znak OŚ.II-7512/23/94, w brzmieniu ustalonym 
decyzjami Wojewody Opolskiego z dn. 09.03.2004 r. znak Śr.II.JJ.7412/1/04 i z dn. 
17.01.2005 r. znak ŚR.II.JJ.7412/33/04,OŚ.II/7512/23/94/98 z dn. 19.08.1998 r. miał po-
wierzchnię 105 ha. Koncesja ta została wygaszona decyzją Marszałka Województwa Opol-
skiego w 2006 r. z powodu upływu czasu, na jaki została wydana. 
Następstwem wygaszenia koncesji obejmującej całe pole B była trwająca do dziś parcelacja 
pierwotnego złoża na kilka małych złóż o powierzchniach nieprzekraczających z reguły 2,0 
ha, przy których rygory formalne związane z dokumentowaniem i wydobywaniem kopalin są 
znacznie złagodzone.  Kopalina wydobywana jest w kilku niewielkich, odrębnych kopalniach, 
w rozmiarach nie przekraczających kilkudziesięciu tysięcy ton rocznie.  
Między innymi część zasobów złoża "Przywory - pole B" została wchłonięta przez złoże 
"Przywory I". Obecny podział pierwotnego złoża „Przywory – pole B” na mniejsze złoża jest 
następujący: 

• Przywory 6: złoże o powierzchni 10,2 ha, 
• Kosorowice – Przywory: złoże o powierzchni 18,8 ha, 
• Kosorowice: złoże zagospodarowane, o powierzchni 1,9 ha,  
• Kosorowice II: złoże zagospodarowane, praktycznie wyeksploatowane, o powierzchni 

1,7 ha,, 
• Kosorowice III: złoże zagospodarowane, o powierzchni 1,95 ha,, 
• Kosorowice IV: złoże zagospodarowane, o powierzchni 1,4 ha,, 
• Kosorowice V: złoże zagospodarowane, o powierzchni 1,9 ha,, 
• Kosorowice VI: złoże o powierzchni 1,96 ha,, 
• Miedziana (poza obszarem opracowania): eksploatacja złoża zaniechana, po-

wierzchnia złoża 1,85 ha. 
 
GLEBY 

1. W obszarze planu występują gleby: 
• brunatne (zwykle brunatne właściwe) – w południowej części obszaru planu,  
• bielicowe – w centralnej części obszaru planu,  
• czarne ziemie – na północ od ciągu zabudowy wsi Kosorowice,  
• rędziny (brunatne) – miejscowo w południowo – wschodniej części obszaru planu,  
• miejscowo torfowe – 1 fragment w zachodniej części obszaru planu.  

 
2. Na terenach związanych z działalnością człowieka występują gleby antropogeniczne. Ta-
kie zróżnicowanie typologiczne gleb związane jest przede wszystkim z odmiennymi rodzaja-
mi skały macierzystej, z których gleby powstały, a w dalszym stopniu wynika z innych czyn-
ników glebotwórczych (np. klimatu, rzeźby terenu, warunków wodnych czy pokrywy roślin-
nej). Podstawowymi rodzajami skał macierzystych, z których powstały gleby są tu różnoziar-
niste piaski i żwiry wodnolodowcowe i lodowcowe oraz rzeczne, w mniejszym stopniu rów-
nież zwietrzeliny skał węglanowych (wapienie i margle).   
 
3. Wskaźnik bonitacji jakości i przydatności rolniczej gleb gminy Tarnów Opolski wynosi 40,3 
punktów, co w skali województwa opolskiego jest jedną z najniższych wartości. 
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Na obszarze gminy Tarnów Opolski przeważają gleby klasy V i VI, a więc słabe i najsłabsze, 
które łącznie zajmują 80% gruntów ornych oraz 46,6% użytków zielonych.  Następne są gle-
by klasy IV, zarówno IVa jak i IVb, które występują w znacznym rozproszeniu na terenie całej 
gminy i stanowią przede wszystkim użytki zielone, gdyż obejmują 46,6% tej formy użytkowa-
nia, podczas gdy grunty orne klasy IV stanowią 5,3% gleb ornych.  
 
4. Podobnie w obszarze planu przeważają zdecydowanie grunty klasy VI gruntów ornych, w 
następnej kolejności grunty klasy V i w mniejszym udziale grunty klasy IV. Grunty klasy II 
pojawiają się sporadycznie na niewielkich fragmentach – są to przeważnie użytki zielone. 
Większe kompleksy użytków zielonych występują w zachodniej części obszaru planu są to 
łąki głównie w klasie V-VI – stanowiące fragment tzw. Groszowickich Łąk. 
 
5. Pod względem przydatności  gleby można podzielić na: 

• gleby dobre i bardzo dobre, zalecane do rolniczego użytkowania, obejmujące grunty 
klasy III; 

• gleby średniej jakości klasy IV (IVa i IVb), preferowane do rolniczego użytkowania 
w zależności od lokalnych warunków siedliskowych i ekologicznych; 

• gleby słabe i najsłabsze z klasy V oraz VI, dla których generalnie nie występują 
ograniczenia przed przeznaczaniem do zainwestowania, z wyjątkiem położonych 
w podmokłych obniżeniach terenu i w dolinach rzecznych, które należałoby utrzymać 
w systemie terenów zielonych. 

  
6. W centralnej części obszaru planu dominują: kompleks 5 - żytni dobry, kompleks 6 – żytni 
słaby, kompleks 4 - żytni bardzo dobry (sporadycznie) i kompleks 9 - zbożowo-pastewny 
słaby (sporadycznie). Rozległe obszary łąkowe położone między Kosorowicami 
a Przyworami zdominowane są przez kompleks użytków zielonych średnich 2z oraz kom-
pleks 5 - żytni dobry. Są to więc tereny o średnich i słabych walorach produkcyjnych (przy-
datności rolniczej). We wschodniej części obszaru planu fragmentarycznie występują gleby 
kompleksu zbożowo pastewnego mocnego 8 i zbożowo – pastewnego słabego 9. 
W południowej części obszaru planu, tj. w rejonie gdzie pojawiają się wychodnie skał węgla-
nowych, występują zwłaszcza kompleksy: 3 – pszenny wadliwy, 4 – żytni bardzo dobry i 5 – 
żytni dobry. Tylko 2 fragmenty to gleby kompleksu pszennego dobrego - 2. Można jednak 
stwierdzić, że przydatność rolnicza terenów w tym rejonie jest duża. 
 
7. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej odzwierciedla potencjał przestrzeni produk-
cyjnej, wynikający z warunków naturalnych. Wskaźnik waloryzacji przestrzeni produkcyjnej 
został opracowany w Instytucie Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach i bazuje na 
wskaźnikach cząstkowych, uwzględniających czynnik klimatyczny, wilgotnościowy, morfolo-
giczny i jakościowy gleb. Wskaźnik waloryzacji dla województwa opolskiego wynosi 87,2 pkt, 
natomiast dla gminy Tarnów Opolski wynosi on 62,8 pkt, co jest jedną z niższych wartości w 
województwie. 
 

KLIMAT 

1. Zgodnie z regionalizacją klimatyczną Polski opartą na częstotliwości występowania dni z 
rożnymi typami pogody wg A. Wosia (1999), obszar należy do Regionu Dolnośląskiego Po-
łudniowego R-XXV. Region ten wyróżnia się małą liczbą dni z pogodą przymrozkową, 
szczególnie bardzo chłodną z dużym zachmurzeniem (14 dni) i bardzo chłodną z opadem 
(17 dni). Do mało licznych należy również występowanie dni z pogodami mroźnymi (12 dni). 
Liczne są natomiast przypadki notowania pogody bardzo ciepłej i jednocześnie pochmurnej 
(60 dni w roku).  
 
2. Jest to obszar o przewadze wpływów oceanicznych z okresowo bardzo słabą modyfikacją 
wywieraną przez tereny górskie. Cechuje się najłagodniejszych na terenie Polski warunkami 
klimatycznymi, przejawiającymi się najkorzystniejszymi warunkami termicznymi w zakresie 
temperatur średniomiesięcznych i rocznych, niskimi amplitudami temperatur, krótkim okre-
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sem trwania pokrywy śniegowej, najdłuższym okresem wegetacyjnym, średnią wysokością 
i korzystnym rozkładem opadów atmosferycznych, przewagą trwania pory ciepłej w stosunku 
do pory chłodnej. warunki klimatyczne obszaru sprzyjają gospodarce rolnej. Obszar cechują: 
wysoka średnia roczna temperatura, łagodne zimy, stosunkowo długi okres wegetacyjny, 
dość duże opady przy stosunkowo rzadko występujących ulewach, gradobiciach i silnych 
wiatrach, rozkład opadów w poszczególnych porach roku polegający na skąpych opadach 
zimą i na początku wiosny, oraz dużych w okresie letnim. 
 
3. Odmienne pod względem lokalnego klimatu obszary mają znaczenie głownie bioklima-
tyczne, tj. mogą być istotne z punktu widzenia stałego lub długookresowego przebywania na 
nich ludzi, co w konsekwencji może stwarzać ograniczenia dla rożnych form zagospodaro-
wania. Analiza warunków klimatu lokalnego, w tym zwłaszcza związanych z: ukształtowa-
niem rzeźby terenu, jego pokryciem, głębokością wód gruntowych, ilością i wielkością cieków 
wodnych, rodzajem gruntów, pozwala na wydzielenie obszarów o zróżnicowanych warun-
kach topoklimatycznych, w rożnym stopniu ograniczających możliwość zagospodarowania 
terenu. 
 
4. Topoklimat powierzchni wodnych i ich otoczenia odznacza się wartościami wymiany ciepła 
na skutek ich dużej pojemności cieplnej. Na opisywanym obszarze odnosi się do obszaru 
stawów w zachodniej części obszaru planu i cieków wodnych. Wody rzek i zbiorników wod-
nych łagodzą wpływ oddziaływania na temperaturę powietrza (zmniejszenie amplitudy) oraz 
powodują wzrost częstotliwości pojawiania się mgieł. Woda akumuluje ciepło, więc chłodne 
powietrze spływające do obniżenia dolinnego powoduje powstawania zmrozowisk. 
 
5. W północnej części obszaru planu znajduje się duży kompleks leśny. Korzystna strefa dla 
organizmu człowieka występuje w strefie brzegowej lasu. Zadrzewienia i zakrzewienia na 
terenach rolnych w postaci; kęp, ciągów zadrzewień i szpalerów, są ważnym uzupełnieniem 
urządzeń fitomelioracyjnych. Elementy te zmniejszają siłę wiatru na przylegających polach, 
łagodzą mikroklimat, spowalniają obieg wody i substancji chemicznych, ograniczają parowa-
nie wody z gleby, zatrzymują śnieg, przeciwdziałają wymywaniu substancji biogennych do 
wód, ograniczając ich eutrofizację, zmniejszają erozję gleb, wzbogacają różnorodność biolo-
giczną siedlisk, przyczyniają się do poprawy warunków ekologicznych, estetycznych i go-
spodarczych środowiska. Pod okapem drzew stężenie dwutlenku węgla może spadać poni-
żej średniej wartości tego gazu w czystej atmosferze. Wiosną i jesienią drzewostan powodu-
je zmniejszenie częstotliwości przymrozków. 
 
6. Przeważają przeciętne warunki solarne ze względu na położenie na płaskich terenach 
terasy nadzalewowej. Warunki anemologiczne są korzystne, sterowane pokryciem terenu 
przez  łąki, tereny rolne i zadrzewienia).  
 
HYDROGRAFIA 

1. Obszar planu leży w zlewni rzeki Odry i jej prawobrzeżnych, niewielkich dopływów: Czarn-
ki z dopływem Wława i Strugi (Lutni). Południowa część obszaru planu, na południe od Stru-
gi, jest pozbawiona całkowicie jakichkolwiek cieków (również zbiorników wodnych), co jest 
uwarunkowane wysoką przepuszczalnością piaszczystego i wapiennego podłoża. 
 
2. Struga Lutnia - prawostronny dopływ Odry, uchodzący do niej na wysokości północnej 
części wsi  Przywory. Wypływa z kilku źródeł wysiękowych na Groszowickich Łąkach i w la-
sach na północ od Kosorowic. Ciek tworzy słabo zaznaczona w terenie dolinkę oraz odzna-
cza się niestabilnymi przepływami naturalnymi. Koryto Strugi zostało całkowicie uregulowane 
i wyprostowane. Ciek zasilany jest sztucznie wodami pochodzącymi z odwadniania kopalni 
odkrywkowej wapienia „Tarnów Opolski”. Zrzuty wód kopalnianych wynoszą od 0,320 m3/s 
do 0,580 m3/s (ok. 50 tys m3/dobę i są większe od przepływów naturalnych, które w przekroju 
Kosorowice wynosiły: przepływ niski – 0,009 m3/s, przepływ średni – 0,280 m3/s. Na obsza-
rze Groszowickich Łąk i w dolinie Odry rzeka traci część wody na rzecz odpływu podziemne-



18 
 

- PROJEKT - MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI KOSOROWICE-2  
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU Z ELEMENTAMI OPRACOWANIA EKOFIZJOGRAFICZNEGO 

 

                       

                ‘2019-2021 

 
 

go. Dodatkowo ze Strugi sztucznie (systemem podziemnych kanałów) zasilane są stawy o 
funkcji hodowlanej i rekreacyjnej znajdujące się na zachód od Kosorowic. Bez zasilania ze 
Strugi poziom wody byłby w nich znacznie niższy. Tereny położone na północ od Strugi i 
Groszowickie Łąki pokryte są siecią rowów odwadniających, zasilających Strugę. 
 
3. Wława - przepływa w północnej części obszaru planu. Wława wraz z systemem zasilają-
cych go rowów, odwadnia obszar leśny w północnej części gminy Tarnów Opolski. Ciek two-
rzy się na północny-zachód od Tarnowa Opolskiego, a zasila Czarnkę poza granicą gminy, 
w rejonie Opole – Malina. 
 
4. Nie występują większe zbiorniki wodne, natomiast istniejące to zbiorniki sztuczne, powsta-
ły jako zawodnienie wyrobisk poeksploatacyjnych piasków i żwirów czwartorzędowych i 
znajdują się w zachodniej części obszaru planu. 
 
WODY PODZIEMNE 

1. Obszar planu według Atlasu hydrogeologicznego Polski w skali 1:500 000 (Paczyński i in., 
1993, 1995), położony jest w subregionie triasu śląskiego, należącym do regionu śląsko-
krakowskiego. Tylko niewielki północno-zachodni fragment, należy do regionu opolskiego. 
Warunki hydrogeologiczne zostały scharakteryzowane na podstawie Mapy hydrogeologicz-
nej Polski w skali 1:50 000 arkusz Tarnów Opolski (Górnik, 1997). Na obszarze arkusza 
można wydzielić dwa użytkowe piętra wodonośne: czwartorzędowe oraz triasowe, które 
składa się z dwóch poziomów wodonośnych, środkowotriasowego i dolnotriasowego. Obszar 
planu jest bardzo zasobny w wody podziemne. Cały obszar planu znajduje się w obrębie 
jednego obszaru jednolitych wód podziemnych, tj. JWPd 116.  
 
2. Użytkowe piętro wodonośne w obszarze planu wykształcone jest w obrębie poziomu środ-
kowotriasowego, który wykształcony jest wśród wapieni, wapieni marglistych i dolomitów 
wapienia muszlowego, jego miąższości dochodzi do ponad 70,0 m. Zbiornik ten charaktery-
zuje się dużą zasobnością oraz dobrą jakością wody. Występuje na głębokości od kilkunastu 
do ponad 100 m. Na obszarze wychodni zwierciadło jest swobodne i stopniowo, w kierunku 
północnym przechodzi w napięte. Przykrywają go utwory nieprzepuszczalne, łupki piaszczy-
ste, iłowce dolomityczne i margle kajpru. W rejonie wychodni utworów wapienia triasowego 
zwierciadło wód podziemnych stabilizuje się na głębokości do kilkunastu metrów, w kierunku 
północnym nabiera charakteru artezyjskiego (pierwotnie stabilizowało się ono do dwóch me-
trów ponad poziomem terenu). Wydajność pojedynczej studni w Kosorowicach wynosi 223,0 
m3/h, przy depresji 4,45 m. Współczynnik filtracji waha się od 0,6 m/24h do 432 m/24h, śred-
nio wynosi około 40 m/24h. Eksploatacja tego poziomu przez duże ujęcie wód podziemnych 
„Grotowice-Utrata” dla miasta Opola oraz liczne ujęcia wodociągów wiejskich, spowodowały 
powstanie leja do rzędnej 120 m n.p.m. (Dymny, 1995; Koślacz, 1988; Kołaczkowski, 1991). 
Dla ochrony zasobów i jakości wód podziemnych ujęcia „Utrata-Grotowice”, wyznaczono 
strefę ochronną. Ze względu na obniżenie zwierciadła wód podziemnych wymaganym przy 
eksploatacji wapieni, w rejonie wyrobiska pomiędzy Tarnowem Opolskim i Kamieniem Ślą-
skim, powstał lej depresji o średnicy około sześciu kilometrów (Kryza, 1996). Dopływ wód do 
wyrobiska wynosi około 22,8 m3/min.  
 
3. W obrębie poziomu wapienia muszlowego został wyznaczony wg Kleczkowskiego (1990) 
główny zbiornik wód podziemnych Opole-Zawadzkie nr 333, który został zaliczony do obsza-
rów wymagających najwyższej ochrony oraz Główny Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) 
nr 335 „Zbiornik Krapkowice – Strzelce Opolskie” (głębokość zalegania warstw wodono-
śnych: 29 m – 765 m p.p.t.). 
 Wody poziomu wapienia muszlowego charakteryzują się mineralizacją od 212 
mg/dm3 do 780 mg/dm3 i należą do wód słodkich. Twardość ogólna wynosi od 2,0 mval/dm3 
do 10,0 mval/dm3, zawartość jonów siarczanowych i chlorkowych jest niższa niż przyjęte 
dopuszczalne stężenia tych wskaźników dla wód do picia i na potrzeby gospodarcze. Gene-
ralnie wody poziomu środkowotriasowego można zaklasyfikować do wód dobrej jakości. 
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WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

Podstawowe znaczenie dla oceny przydatności terenów do zagospodarowania na obszarze 
gminy ma zróżnicowany poziom wód gruntowych związany z utworami czwartorzędowymi 
różnej genezy, a także głęboki poziom wód w utworach wapienia muszlowego, wykształcony 
w obszarze wychodni skał triasowych. W Opracowaniu ekofizjograficznym (Ecoplan) wydzie-
lono obszary zróżnicowane pod względem warunków występowania warstw wodonośnych, 
z podziałem na strefy głębokościowe zwierciadła wody i oceniono ich przydatność dla zabu-
dowy. 
 
Strefa B. Obszary występowania przepuszczalnych gruntów piaszczysto-żwirowych – do 
której zaliczono tereny występowania różnej genezy osadów czwartorzędowych, w tym 
piaszczyste fragmenty dolin. Zwierciadło wody jest swobodne, a tylko w dolinach Odry 
i Suchej, gdzie zalegają mady, może być napięte. W dolinach również poziom wody grunto-
wej uzależniony jest od stanu wody w rzekach. Wyróżniono tu następujące podstrefy: 
I. Strefa występowania pierwszego poziomu wód płycej niż 1,0 m ppt, w której warunki dla 
lokalizacji  zabudowy są niekorzystne, zwłaszcza na terenach dolinnych. Na terenach poza-
dolinnych możliwa jest lokalizacja budynków niepodpiwniczonych po podniesieniu terenu 
nasypem. Obejmuje północno – zachodni fragment obszaru planu oraz część doliny Strugi. 
II. Strefa występowania pierwszego poziomu wód w przedziale 1,0 – 2,0 m ppt, gdzie warun-
ki dla lokalizacji zabudowy są przeciętne, z preferencją lokalizacji zabudowy niepodpiwni-
czonej  - obejmuje północno – zachodni fragment obszaru planu. 
III. Strefa występowania pierwszego poziomu wód głębiej niż 2 m ppt, przeważnie znacznie 
głębiej niż 3,0m ppt, w której warunki inżynierskie dla zabudowy są w zasadzie korzystne 
bez ograniczeń  - obejmuje przeważający obszar planu. 
 
Strefa C. Obszary występowania trudnoprzepuszczalnych glin i iłów – gdzie warunki wodne 
są uwarunkowane występowaniem glin morenowych, względnie iłów trzeciorzędowych. Wy-
odrębniono następujące podstrefy: 
I. Strefa płytkiego (średnio 0,5 – 1,0 m ppt) występowania wody gruntowej w warstwach 
przepuszczalnych piasków i żwirów okrywających podłoże nieprzepuszczalne zbudowane z 
iłów (wody zawieszone na nieprzepuszczalnym podłożu). Na tych terenach warunki dla loka-
lizacji zabudowy są mało korzystne. W przypadku zabudowy konieczne jest stosowanie dre-
naży odprowadzających wody opadowe lub zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynków. 
Strefa ta obejmuje tereny na północny wschód od istniejącego ciągu zabudowy sięgając do 
linii kolejowej 
III. Strefa występowania pierwszego poziomu wód głębiej niż 2 m ppt, przeważnie znacznie 
głębiej niż 3,0 m ppt – w której woda śródlinowa występuje okresowo lub stale w postaci są-
czeń na różnych głębokościach. Warunki dla zabudowy są w zasadzie korzystne, jednak 
możliwe sączenia wody w poziomie posadowienia mogą wymagać zabezpieczeń przeciwwil-
gociowych. Strefa ta obejmuje 2 małe fragmenty w rejonie zabudowy Kosorowic. 
 
Strefa D. Obszary występowania utworów skalistych triasu środkowego – wapień muszlowy 

I. Woda gruntowa nie występuje do głębokości 2,0 m ppt i znajduje sie na dużej głębokości 
(przynajmniej kilkanaście metrów). Są to obszary występowania wód szczelinowo-krasowych 
w marglach i wapieniach, tj. woda krąży w spękanej skale. Na tych terenach warunki wodne 
dla lokalizacji zabudowy są korzystne, z możliwością lokalizacji obiektów podpiwniczonych. 
W obszarze planu strefa ta występuje  w południowo – wschodniej części terenu. 
 
 
SZATA ROŚLINNA 

1. Szata roślinna obszaru planu jest zróżnicowana. Przeważają tereny rolne z pospolitymi 
zbiorowiskami upraw rolnych. Szatę roślinną tworzą m.in.: 

• kompleks leśny w północnej części planu, 
• zespoły łąk w zachodniej części obszaru planu, 
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• zespoły zieleni związanej z ciekami wodnymi, 
• ogrody przydomowe i sady, 
• zbiorowiska związane z uprawami rolnymi, 
• zadrzewienia przydrożne i śródpolne. 

 
2. Mianem potencjalnej roślinności naturalnej określa się stan możliwy do osiągnięcia w mo-
mencie gdyby naturalne tendencje rozwojowe roślinności mogły się w pełni zrealizować w 
wyniku ustania działalności człowieka. Na terenie gminy występują warunki kształtowania się 
poniższych zbiorowisk potencjalnej roślinności naturalnej: 

• Niżowe łęgi olszowe i jesionowo-olszowe Circaeo-Alnetum – eutroficzne i wybitnie hi-
grofilne lasy z panującą olszą czarną i domieszka jesionu, wykształcające się na sie-
dliskach lekko zabagnionych, w dolinach wolno płynących cieków wodnych. Na tere-
nie gminy Tarnów Opolski związane z mniejszymi dolinami. 

• Grądy środkowoeuropejskie Galio-Carpinetum, odmiana śląskowielkopolska, forma 
niżowa, seria uboga oraz seria żyzna; w mniejszym stopniu również grądy subkonty-
nentalne Tilio-Carpinetum – wielogatunkowe lasy liściaste z dominacją dębu szypuł-
kowego i graba, z udziałem buka, lipy drobnolistnej i jodły. Ich potencjalnym siedli-
skiem są obszary występowania glin morenowych, margli triasowych, w mniejszym 
stopniu piasków o rożnej 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, w runie przeważają 
ogólnoleśne acidofilne gatunki (np. trzcinnik leśny, śmiałek pogięty, pszeniec zwy-
czajny, orlica pospolita) oraz kłosówka miękka i jastrzębce. Potencjalnym siedliskiem 
tych lasów są głownie obszary występowania piasków i żwirów wodnolodowcowych 
oraz tarasowych, ale też mogą występować na mniej żyznych obszarach glin zwało-
wych. 

• Suboceaniczny bor 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 plejsto-
ceńskiego z głębszym poziomem wód gruntowych.  

• Kontynentalny bor mieszany Pino-Quercetum = Querco roboris-Pinetum – mezotro-
ficzne zbiorowisko leśne z udziałem w drzewostanie sosny oraz dębu, nawiązujące 
florystycznie i siedliskowo z jednej strony do borów i uboższych postaci grądów. Po-
tencjalnym siedliskiem tych lasów są głównie obszary występowania ubogich piasków 
i żwirów wodnolodowcowych i tarasowych, a także piasków o innej genezie. 

 
3. Na podstawie Opracowania ekofizjograficznego oraz portalu BDL wyróżniono poniższe 
siedliska i zbiorowiska, z którymi związana jest odmienna, dominująca na nich roślinność: 
 
Zbiorowiska leśne i zadrzewieniowo-zaroślowe  
Zbiorowiska leśne są skupione w północnej części obszaru opracowania, stanowiąc część 
dużego kompleksu leśnego sięgającego do miasta Opole. Lasy administrowane są przez 
RDLP Katowice, Nadleśnictwo Opole.  
 Występują przede wszystkim siedliska borów sosnowych. Przeważają bory mieszane 
wilgotne. Mniejszy jest udział lasów mieszanych wilgotnych i jeszcze mniejszy borów mie-
szanych świeżych (około 19 ha). Sporadycznie pojawia się ols (około 6 ha). Kompleksy bo-
rów to głównie jednowiekowe lasy gospodarcze z dominującą sosną w drzewostanie, przy z 
reguły małym udziale innych domieszkowych gatunków, jak dąb szypułkowy, brzoza, świerk, 
lipa. 
 Część terenów leśnych i zadrzewieniowych to drzewostany wyłącznie sosnowe lub 
też mieszane czy typowo liściaste, stanowiące zadrzewienia antropogeniczne terenów prze-
kształconych. Zostały one nasadzone w okresie wcześniejszym 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 połu-
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dnie i południowy-wschód od Tarnowa Opolskiego. W rejonie zawodnionych, starych wyro-
bisk poeksploatacyjnych w rejonie Kosorowice - Miedziana, spontaniczne zadrzewienia i za-
krzewienia mają charakter łęgowy, z dominacją wierz oraz topoli. 
 Udział zadrzewień przydrożnych czy też śródpolnych jest w gminie nieznaczny i wy-
maga uzupełnienia. Zadrzewienia przydrożne występują jedynie wzdłuż fragmentów dróg, 
jak np.: jesiony przy drodze z Kosorowic do Kamienia Śląskiego. 
 
Zbiorowiska łąkowe i ziołorośla 

Siedliska łąkowe zajmują głównie zachodnią część obszaru planu. Są to seminaturalne i an-
tropogeniczne zbiorowiska żyznych łąk kośnych z klasy Molinio-Arrhenatheretea.  
 Łąki świeże z rzędu Arrhenatheretalia są najczęściej spotykanymi zbiorowiskami łą-
kowymi na tym obszarze. Występują na wyższej terasie rzeki Odry. Łąki świeże użytkowane 
są jako łąki kośne lub kośno-pastwiskowe. Są to zbiorowiska bardzo ubogie florystycznie, 
zwłaszcza w związku z intensywnym użytkowaniem czy podsiewaniem roślinami przemysło-
wymi. 
 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 dosyć ubogie w gatunki i zajmują małe powierzch-
nie. Siedliskami, na których ubogie gatunkowo lub wykorzystywane jako pastwiska, łąki wil-
gotne są notowane są obniżenia dolinne. 
 Większość zbiorowisk łąkowych, zwłaszcza wrażliwych na zmiany wilgotnościowe, jak 
łąki wilgotne, należy do potencjalnie zagrożonych. Zaprzestanie wykaszania lub zmiana spo-
sobu ich użytkowania jest przyczyną zarastania wielu łąk łanami trzcinnika piaskowego Ca-
lamagrostis epigejos, różnymi gatunkami nawłoci Solidago sp. oraz wrotyczem pospolitym 
Tanacetum vulgare. Dodatkowo zidentyfikowano fragmenty łąk świeżych, na których w wyni-
ku zaprzestania użytkowania doszło do spontanicznego zarastania nalotem sosnowym. Na 
części łąk z kolei dokonano nasadzeń drzew – zalesianie łąk. 
 
Zbiorowiska szuwarów 

Wzdłuż cieków wodnych, w lokalnych obniżeniach terenu lub nad brzegami silnie wypłyco-
nych starorzeczy rozwijają się zespoły wysokich turzyc ze związku Magnocaricion. Zbiorowi-
ska te nie zajmują większych powierzchni, co jest skutkiem stałej presji gospodarki człowieka 
na żyznych terenach dolin rzecznych. Płaty lub przykorytowe ciągi szuwarów turzycowych 
stwierdzono w w lokalnym obniżeniu dolinnym po północnej stronie wyrobisk na złożu Przy-
wory – pole B. Najczęściej spotykanym zbiorowiskiem jest mokra łąka turzycowa Caricetum 
gradlis i szuwar turzycy błotnej Caricetum acutiformis. Zabagnione partie większych łąk zaj-
muje zespół kosaćca żółtego Iridetum pseudacori, któremu towarzyszą liczne gatunki łąkowe 
i szuwarowe. 
 
Zbiorowiska upraw zbożowych i okopowych 

Są to zbiorowiska z rzędu Centauretalia cyani (zbiorowiska upraw zbożowych) i Polygono-
Chenopodietalia (zbiorowiska upraw okopowych). Występują w rożnej postaci w zasięgu 
prowadzonych upraw ornych, tj. na znacznym obszarze gminy. Są to zbiorowiska dość 
zmienne, gdyż ich skład gatunkowy i stopień wykształcenia uzależnione są w dużym stopniu 
od stosowanych zabiegów rolniczych (środki nawozowe, środki ochrony roślin, orka itp.). 
 
Zbiorowiska siedlisk ruderalnych 

Zbiorowiska ruderalne z klas Artemisietea vulgaris i Epilobietea angustfolii występują bardzo 
często i odznaczają się rożnym stopniem organizacji, w zależności od miejscowych warun-
ków siedliskowych. Porastają tereny przekształcone, a w szczególności rejony zabudowane, 
przydroża, nasypy, sztuczne skarpy, miejsca wydeptywane, a także tereny bezglebowe (np.: 
w wyrobiskach poeksploatacyjnych czy na nasypach), gdzie tworzą pierwsze stadium zara-
stania terenów ruderalnych. Zbiorowiska siedlisk ruderalnych są bardzo zróżnicowane. Nale-
żą jednak do pospolitych, nie przedstawiających szczególnych walorów przyrodniczych. 
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FAUNA 

Na ternie gminy Tarnów Opolski nie prowadzono dotychczas obszernych badań faunistycz-
nych. Najliczniejszą grupę stanowią pospolite gryzonie i gatunki ptaków związane z dolinami 
rzek oraz terenami łąk i pastwisk, a także typowe dla terenów zabudowy wiejskiej i terenów 
otwartych użytków rolnych. Na podstawie Opracowania ekofizjograficznego charakterystyka 
fauny obszaru planu przedstawia się następująco: 
 
Bezkręgowce 

Oczywiście liczba gatunków zwierząt bezkręgowych jest w gminie, tak jak dla każdego inne-
go terenu, bardzo duża, jednak są to gatunki pospolite zarówno w regionie jak i w kraju. 
Podstawowe znaczenie ma tym samym odnotowanie występowania gatunków objętych 
ochroną oraz rzadkich: 

• tygrzyk paskowany Argyope bruennichi - gatunek rzadki; spotykany na obszarze Gro-
szowickich Łąk, zwłaszcza w części zachodniej i północnej; 

• trzmiel ziemny Bombus terrestris – gatunek objęty ochroną częściową, należący jed-
nak do pospolitych, również na terenie gminy; 

• paź królowej Papilio machaon – gatunek rzadki (Czerwona lista zwierząt ginących 
i zagrożonych w Polsce), spotykany w miejscach otwartych, nasłonecznionych; 

• ślimak winniczek Helix pomatia – gatunek z gromady mięczaków, objęty ochroną 
częściową, w obrębie gminy spotykany dosyć często na siedliskach wilgotnych. 

Ponadto odnotowano biegacze: ogrodowy Carabus hortensis, wręgaty C. cancellatus i gra-
nulowany C. granulatus – gatunki stosunkowo często spotykane na całym obszarze gminy 
(objęte ochroną do 2014 r.). 
 
Płazy 

Wszystkie płazy podlegają w Polsce ochronie gatunkowej. Z terenu gminy dostępne materia-
ły archiwalne wskazują na występowanie co najmniej 6 poniższych gatunków: 

• traszka zwyczajna Triturus vulgaris – występuje na siedliskach podmokłych; 
• żaba trawna Rana temporaria – gatunek pospolity w całym kraju; 
• żaba jeziorkowa / wodna Rana lessonae / R. esculenta – gatunek pospolity w całym 

kraju; 
• ropucha szara Bufo bufo – gatunek pospolity, zarówno w województwie jak i w gmi-

nie; 
• ropucha zielona Bufo viridis – gatunek rzadki; 
• rzekotka drzewna Hyla arborea – gatunek rzadki. 

 
Gady 

Wszystkie gady podlegają w Polsce ochronie gatunkowej. Dostępne materiały wskazują na 
występowanie w gminie Tarnów Opolski 5 krajowych gatunków, takich jak: jaszczurka zwinka 
Lacerta agilis, jaszczurka żyworodna Lacerta vivipara; padalec zwyczajny Anguis fragilis; 
zaskroniec Natrix natrix; żmija zygzakowata Vipera berus. 
 
Ptaki 
1. Obszar planu, który jest słabo rozpoznany pod względem awifauny, z pewnością obfituje 
w szereg chronionych, w tym i rzadkich gatunków ptaków, zwłaszcza charakterystycznych 
dla otwartych terenów rolniczych i obszarów leśnych. 
 
2. Na podstawie Opracowania ekofizjograficznego notuje się występowanie poniższych ga-
tunków objętych ochroną krajową – ochroną ścisłą (gwiazdką oznaczono gatunki z Załączni-
ka I Dyrektywy Ptasiej – Dyrektywa 79/409/EWG): 

• derkacz Crex crex * - Gatunek rzadki w kraju i Europie; podawane jest jego występo-
wanie w gminie ale brak jest wskazań co do rejonu, prawdopodobnie mogą to być: 
wilgotne łąki Groszowickie; 

• kląskawka Saxicola rubicola - średnio liczny ptak lęgowy Śląska; 
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• potrzeszcz Emberiza calandra – średnio liczny ptak lęgowy Śląska; ptak krajobrazu 
rolniczego, gniazdujący na polach uprawnych. 

 
Ssaki 
Oprócz pospolitych w w kraju gatunków ssaków, nie objętych ochroną, do których należą: 
sarna, dzik, lis, zając szarak, mysz leśna, mysz polna i inne, na obszarze gminy, notowane 
jest występowanie poniższych gatunków objętych ochroną częściową: 

• jeż zachodni/wschodni Erinaceus europaeus/roumanicus – spotykany rzadko; 
• kret europejski Talpa europaea – gatunek dość pospolity; 
• ryjówka aksamitna Sorex araneus – spotykana rzadko w krajobrazie otwartym. 

 

DOBRA KULTURY 

Ochroną objęty jest historyczny układ ruralistyczny wsi Kosorowice. Zachowany zabytkowy 
układ urbanistyczny wsi Kosorowice, w szczególności ul. Opolska od Karczmy w kierunku 
Miedzianej jest jednym z cenniejszych w województwie opolskim. 
W Gminnej Ewidencji Zabytków figurują: 

• kaplica - dzwonnica, ul. Opolska, 
• budynek szkoły – dawna szkoła polska, ul. Opolska 53, 
• budynek - dawna karczma, ul. Opolska 67, 
• budynek mieszkalny, ul. Opolska 71, 
• budynek mieszkalny, ul. Opolska 75, 
• budynek mieszkalny, ul. Opolska 84, 
• budynek mieszkalny, ul. Opolska 86, 
• spichlerz, ul. Opolska 86, 
• spichlerz, ul. Opolska 88, 
• budynek mieszkalny, ul. Opolska 90, 
• spichlerz, ul. Opolska 90, 
• spichlerz, ul. Opolska 92. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. BAiU. Kapliczka w Kosorowicach 

  

 

W obszarze planu znajduje się 13 stanowisk archeologicznych, począwszy od okresu epoki 
brązu do okresów nowożytnych. Ich dostępność na cele inwestycyjne jest możliwa pod nad-
zorem archeologicznym po przeprowadzeniu stosownych badań. 
 
KRAJOBRAZ 

1. Krajobraz wsi składa się z wyraźnie wyodrębnionych 3 jednostek krajobrazowych, związa-
nych ze strukturą morfologiczną: 
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• północna część obszaru planu – kompleks leśny, 
• wschodnia część obszaru planu – terasa nadzalewowa z przewagą łąk i terenami 

eksploatacji oraz wyrobiskami powstałymi po eksploatacji żwiru, 
• tereny rolne z przewagą gruntów ornych; 
• ruralistyczny zabytkowy układ osadniczy, uzupełniony „nową” zabudową. 

Stosunkowo mały jest udział zieleni śródpolnej i przydrożnej. Powszechnie występującą ten-
dencją jest zmiana charakteru ogrodów przydomowych na rzecz jednolitych trawników z ga-
tunkami drzew i krzewów iglastych. Walorem krajobrazu jest uporządkowana zabudowa i 
dobry stan techniczny zabudowy.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. BAiU. Tradycyj-
ny krajobraz wsi Kosorowice 

 
2. Dysharmonijne elementy krajobrazowe to linie elektroenergetyczne wysokich napięć, które 
w typowo rolniczym krajobrazie, stanowią wyraźne negatywne dominanty wizualne krajobra-
zu. W miejscowości duży jest udział współczesnych budynków, charakteryzujących się nad-
miarem detali, kolumnami, wykuszami, balkonami itp. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Współczesna 
zabudowa 

6.2. DOTYCHCZASOWE ZMIANY ŚRODOWISKA I POTENCJALNE ZMIANY STANU 
ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PLANU 

 
1. Dotychczasowe zmiany warunków siedliskowych i krajobrazowych na rozpatrywanym ob-
szarze, które zaszły w ciągu przynajmniej ostatnich kilkudziesięciu lat, mają przede wszyst-
kim charakter negatywny. Należy podkreślić, że jest to związane z sąsiedztwem dużego 
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ośrodka miejskiego - Opola i tradycjami przemysłowymi regionu oraz eksploatacją surow-
ców. Zmiany środowiska, spowodowane działalnością człowieka i polegają na: 

• wykształceniu wiejskiej sieci osadniczej, 
• powstanie obiektów liniowych – dróg, linii kolejowej, linii elektroenergetycznych i sieci 

infrastruktury technicznej, 
• zmniejszeniu powierzchni zajmowanej przez łąki i lasy oraz zmianę charakteru tych 

lasów, 
• obniżenie poziomu wód podziemnych i wzrost ich zanieczyszczenia; 
• powstaniu form antropogenicznych – wyrobisk kruszywa naturalnego i zwałowisk, 
• pogorszeniu stanu czystości wód i powietrza, zanieczyszczenie odpadami, 
• po 1945 r. zubożeniu walorów krajobrazowych i kulturowych terenu poprzez zły stan 

techniczny i zaniedbanie zabudowy. 
 
2. Jednocześnie na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat odnotowuje się zmiany pozytywne 
związane z poprawą jakości powietrza atmosferycznego i podejmowaniem działań dla po-
prawy jakości wód powierzchniowych. Ostatnie 25-lecie to okres rozwoju indywidualnej za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej i modernizacji istniejącej zabudowy zagrodowej. Są-
siedztwo pobliskiego Tarnowa Opolskiego i Opola, dostępność komunikacyjna i zaopatrzenie 
w sieci infrastruktury technicznej sprawia, że teren wsi stanowi atrakcyjne grunty inwestycyj-
ne. 
 
3. Zmiany szaty roślinnej 
W ciągu ostatnich kilkunastu lat, doszło do zmniejszenia wcześniej rozległej, zwartej po-
wierzchni łąk tzw. Groszowickich Łąk, rozciągających się między Przyworami a wsią Mie-
dziana i Kosorowice. Jeszcze z 2001 roku podawane jest rozciąganie się łąk po zachodniej 
stronie koryta Strugi, podczas gdy w chwili obecnej łąki między Przyworami a korytem Strugi 
zachowały się już tylko fragmentarycznie. Związane jest to z przejęciem łąk na potrzeby 
gruntów ornych. Dodatkowo na łąkach prowadzona jest eksploatacja surowców mineralnych 
jeszcze bardziej uszczuplająca powierzchnię tych siedlisk. Występuje radykalne zmniejsza-
nie się udziału łąk kosztem gruntów ornych. 
Zmiany środowiska ostatniego 25-lecia to także postępująca sukcesja gruntów ornych. Na 
skutek zaprzestania użytkowania gruntów ornych oraz łąk i pastwisk wkraczają na nie takie 
gatunki jak: brzoza, olsza, klon.  
 
4. Zmiany poziomu wód podziemnych 

Zmiany poziomu wód podziemnych mają szczególne znaczenie na obszarze gminy Tarnów 
Opolski, gdyż są powiązane z działalnością wydobywczą, zwłaszcza prowadzoną na tere-
nach gmin ościennych. Naturalne warunki krążenia wód w zbiorniku środkowotriasowym, 
a pośrednio także w wodach czwartorzędowych, zostały zaburzone przez odwadnianie ko-
palń odkrywkowych wapieni – „Tarnów Opolski” i „Gorażdże” oraz przez eksploatacje studni 
ujęcia „Grotowice – Utrata”. Poziom swobodnego zwierciadła wód triasowych w rejonie Tar-
nowa Opolskiego, zarejestrowany w latach 70-tych, zalegał na rzędnych wysokościowych 
165 – 170 m n.p.m. Odwadnianie kopalń spowodowało już w obecnej fazie powstanie leja 
depresji o promieniu ok. 3 km. Lustro wód triasowych uległo w zasięgu leja obniżeniu do 
rzędnych 158 – 163 m npm, tj. 2 – 7 m. Porównawcze wiercenia i obserwacje, przeprowa-
dzone na Łąkach Groszowickich w granicach złoża kruszywa naturalnego „Przywory” wyka-
zały, że na przestrzeni 20 lat od udokumentowania tego złoża poziom wód czwartorzędo-
wych obniżył się o 2,1 –2,3 m, co najlepiej obrazują wysychające stawy w wyrobiskach po 
eksploatacji kruszywa w południowej części złoża „Przywory”. Mniejsze zmiany obserwuje 
się w północnej części Łąk Groszowickich oraz na obszarze rolnym na północ od Kosorowic, 
gdzie obniżenie poziomu wód gruntowych jest rzędu 0,5 – 1,0 m. 
 
5. Zmiany ogólnych walorów przyrodniczo-krajobrazowych 

 Znaczenie mają również  tereny zabudowane, które na przestrzeni ostatnich lat uległy 
znacznej rozbudowie. Na przestrzeni ostatnich 30-tu lat zmienił się też zupełnie typ zabudo-
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wy. W miejsce prostej zabudowy zagrodowej i uporządkowanego układu urbanistycznego 
powstały budynki o charakterze miejskim o urozmaiconej bryle, kopertowych dachach, ozdo-
bione wykuszami, kolumnami, balkonami. Wiejskie ogródki zastąpiły żywopłoty z żywotników 
i trawniki, a betonowe, żeliwne ogrodzenia i ceglane mury drewniane płotki. 
 Zmiana warunków przyrodniczych i krajobrazowych obejmuje też przebieg antropo-
genicznych struktur liniowych, jakimi są główne drogi i linia kolejowa. Zauważalną zmianą 
krajobrazową jest przebieg linii elektroenergetycznych wysokich napięć, które w typowo rol-
niczym krajobrazie, stanowią wyraźne negatywne dominanty wizualne krajobrazu. 
 
6. Zmiany warunków termiczno - pluwialnych 

Zgodnie z prognozami na terenie kraju niekorzystne współczesne warunki termiczno-
pluwialne będę się stopniowo pogłębiać. Tempo zmian prognozowane jest jako powolna 
ewolucja ku warunkom klimatycznym charakterystycznym termicznie dla klimatu oceanicz-
nego, ale z pogłębiającym się w czasie deficycie zasilania opadowego. W zakresie gospo-
darki wodnej współcześnie lokalnie występujący deficyt zasobów wodnych typowy dla lat 
suchych w przyszłości będzie narastał jako zjawisko o zwiększającej się częstości. Deficyt 
będzie postępował w konsekwencji wydłużającego się czasu trwania okresu wegetacyjnego, 
skutkującego wzrostem zapotrzebowania roślin na wodę. Prognozowane skrócenie czasu 
zalegania pokrywy śnieżnej oraz opadów śniegu będzie miało niekorzystny wpływ na odna-
wianie zasobów wód podziemnych. 
 
7. Prognozowane zmiany 

Niezależnie od ustaleń opracowywanego projektu planu będzie następował rozwój zabudowy 
i zainwestowania wsi. Został on określony w dotychczas obowiązującym planie i w praktyce 
przywrócenie terenom planowanej zabudowy funkcji rolnej wiązałoby się z, zgodnie z przepi-
sami odrębnymi, z odszkodowaniami dla właścicieli terenów. Aktualnie opracowywany pro-
jekt planu ma za zadanie głównie działania porządkujące. Brak realizacji planu skutkować 
będzie utrudnieniem procesów inwestycyjnych, zamierzonych przez właścicieli terenów i 
możliwości rozwijania lokalnej działalności gospodarczej. Rozwój przestrzenny będzie się 
odbywał na podstawie obowiązującego planu. Planowane inwestycje w obszarze planu są 
naturalną konsekwencją rozwoju terenów mieszkaniowych i pozyskiwania pod zabudowę 
kolejnych gruntów. Wynikają one też z przyjętej Strategii Rozwoju Gminy Tarnów Opolski.   
Ze względu na bliskie sąsiedztwo Opola presja inwestycyjna na zagospodarowanie okolicz-
nych terenów rolnych jest duża i jest naturalną konsekwencją rozwoju gospodarczego. 
 
6.3. POWIĄZANIA PRZYRODNICZE OBSZARU Z JEGO OTOCZENIEM 

 

1. Powiązania ekologiczne - migracje roślin i zwierząt opierają się na systemie terenów przy-
rodniczo aktywnych, przenikających dany obszar, umożliwiających przyrodnicze powiązania 
funkcjonalne w płaszczyźnie horyzontalnej. Głównym takim ciągiem jest w sąsiedztwie ob-
szaru planu, położona na zachód od niego dolina Odry, która istotny korytarz biologiczny. 
Uzupełniają go i wiążą się z nim mniejsze ciągi takie jak kompleksy leśne, zadrzewienia, cią-
gi obudowy biologicznej, mniejsze cieki i zbiorniki wodne, tereny łąk i pastwisk. Powiązania 
ekologiczne obszaru planu reprezentowane są przez wszystkie w/w elementy, niezakłócone 
przez bariery komunikacyjne lub infrastrukturalne.  
 
2. W obrębie gminy Tarnów Opolski i okolicach wyodrębnić można podstawowe obszary wę-
złów ekologicznych (biocentra) rangi ponadlokalnej, do których zaliczono m.in. 

• Leśny północny, obejmujący całą północną część gminy i rozprzestrzeniający się po-
za jej granice do doliny Chrząstawy. Ten rozległy ekosystem leśny przecina dolina 
Czarnki (lokalny korytarz ekologiczny) oraz jej dopływu – Wławy 

• Leśny północno-wschodni, to kompleks lasów na wschód od Raszowej, wchodzący 
w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie, 
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• 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, w tym szczególnie ich pół-
nocny fragment o wysokich w skali lokalnej walorach florystycznych. Zaliczono tu 
również 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 wymienionymi po-
wyżej leśnymi obszarami węzłowymi (północnym i południowo- zachodnim). 

 
3. W obszarze planu zidentyfikowano poniższe struktury ekologiczne odpowiadające za 
utrzymanie lokalnych, a zwłaszcza ponadlokalnych przestrzennych powiązań przyrodni-
czych: 

• fragment kompleksu leśnego w północnej części obszaru planu - stanowiący podsta-
wową strukturę umożliwiającą migracje i rozprzestrzenianie wielu gatunków fauny 
i flory; lasy pełnią ważna rolę w lokalnym systemie przyrodniczym, oraz posiadają 
funkcje produkcyjne, społeczne, a także rekreacyjne; 

• korytarze ekologiczne rangi lokalnej – małych dolin stanowiące o powiązaniach prze-
strzennych między odrębnymi ekosystemami, w tym zwłaszcza korytarzami ekolo-
gicznymi wyższej rangi, omówionymi powyżej, a także obszarami węzłowymi. 

 
4. Powiązania klimatyczne obszaru z otoczeniem dotyczą zmian właściwości powietrza pod 
względem fizycznym: temperatury i wilgotności oraz chemicznym, jako nośnika pierwiastków 
chemicznych w zależności od przepływu na określonymi obszarami, modyfikowane układem 
zabudowy i zielenią wysoką. Odprowadzenie wód powierzchniowych oraz zimnego powietrza 
(w okresach inwersji termicznych i cisz) odbywa się w stronę rzeki Odry, położonej na za-
chód od obszaru opracowania. 
 
5. Najbliższy obszar, objęty formą ochrony, określoną w rozdz. 3, art. 13, ustawy  z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1089), to obszar siedliskowy 
PLH160003 Kamień Śląski, oddalony o 2 km na południe od granic obszaru planu. W odle-
głości 6,5 km na północ położony jest obszar siedliskowy Natura 2000 PLH160010 Łąki w 
okolicach Chrząstowic. W odległości 5,7 km na zachód obszaru planu położony jest Obszar 
Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie. W odległości 5,9 km na wschód od obszaru 
planu położony jest Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko Turawskie. W tym 
rejonie znajduje się obszar ostoi ptaków rangi wojewódzkiej – Stawy w Utracie (gm. Izbicko), 
w obrębie których występuje nagromadzenie chronionych, rzadkich i zagrożonych gatunków 
ptaków wodno-błotnych (gwiazdką oznaczono gatunki z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej): 
perkoz rdzawoszyi, zausznik, bąk*, łabędź niemy, krakwa, hełmiatka, trzmielojad, błotniak 
stawowy*, pójdźka, żuraw*, wodnik, krętogłów, zimorodek*, lerka*, kląskawka, świerszczak, 
strumieniówka, muchołówka białoszyja*, dziwonia (gwiazdką oznaczono gatunki z Załączni-
ka I Dyrektywy Ptasiej – Dyrektywa 79/409/EWG). 
 
6.4. OCHRONA PRAWNA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH I WALORÓW KRAJOBRA-
ZOWYCH 

 
Na terenie opracowania nie występują obszary objęte formą ochrony przyrody, określoną 
w rozdz. 3, art. 13, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 
20201 r. poz. 1089). W obszarze planu występują formy ochrony, podlegające ochronie ga-
tunkowej, których stanowiska w większości rozmieszczone są na terenach leśnych nie pod-
legających zmianie przeznaczenia. Wyjątkiem są 2 stanowiska omówione w pkt 2 i 3. W ob-
szarze planu występują ponadto tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie odręb-
nych przepisów, w tym złoża surowców mineralnych, zasoby glebowe, lasy, w tym ochronne, 
główne zbiorniki wód podziemnych, zadrzewienia, dobra kultury. Nie występują krajobrazy 
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priorytetowe określone w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania prze-
strzennego województwa. Obiekty i tereny i chronione scharakteryzowane poniżej. 
 
GATUNKI I SIEDLISKA CHRONIONE 

1. Gatunki roślin i zwierząt podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 
r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1089), rozporządzenia z dnia 9 października 
2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409), Rozporządzenia 
z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 
2183), ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. O zapobieganiu szkodom w środowisku i ich na-
prawie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2187), rozporządzenia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie 
obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25 z 2011 r. poz. 133, z późn. zm.), Rozpo-
rządzenia z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będą-
cych przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifiku-
jących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 
1713). 
 Dla gminy Tarnów Opolski nie przeprowadzono szczegółowej inwentaryzacji i walory-
zacji przyrodniczej gminy, a zwłaszcza inwentaryzacji w sezonie wegetacyjnym rozmiesz-
czenia stanowisk i siedlisk gatunków roślin chronionych oraz rzadkich. Odnotowano wystę-
powanie pojedynczych gatunków bezkręgowców, ssaków i ptaków, podlegających ochronie 
gatunkowej, zwłaszcza związanych z dolinami rzecznymi (omówione w rozdz. 6.1. Charakte-
rystyka zasobów środowiska - szata roślinna). Wszystkie płazy i gady, nietoperze i ptaki wy-
stępujące w Polsce podlegają ochronie gatunkowej. Wszystkie płazy i gady, nietoperze i pta-
ki występujące w Polsce podlegają ochronie gatunkowej. 
 

2. Na terenie powierzchniowej eksploatacji (PG5) znajduje się potencjalne stanowisko motyla 
strzępotka hero Coenonympha hero, objętego ochroną, na podstawie Rozporządzenia Mini-
stra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U z 
2016 r. poz. 2183). Jest gatunek należący do rzędu motyle Lepidoptera, rodzaju rusałkowate 
Nymphalidae. Strzępotek hero zaliczany jest do najbardziej zagrożonych gatunków motyli 
europejskich (Benes i in. 2002). W prawie krajowym objęty jest ochroną ścisłą. Status gatun-
ku zarówno w Czerwonej księdze motyli Europy, jaki na Czerwonej liście jest oceniany jako 
Vulnerable (Van Swaay, Warren 1999, Van Swaay iin. 2010 b). W Polsce ma kategorię za-
grożenia EN (Buszko, Nowacki 2002, Buszko 2004) -  Czerwona Lista zwierząt zagrożonych 
w Polsce (2002) – EN, Polska czerwona księga zwierząt. Bezkręgowce (2004) – EN. 
 Gatunek żyje zazwyczaj w przestrzennie ograniczonych koloniach, z niezbyt dużą licz-
bą osobników funkcjonujących w systemie metapopulacji. Charakteryzują go raczej niewiel-
kie zdolności dyspersji. Wśród roślin żywicielskich gąsienic literatura wymienia najczęściej 
różne trawy. Zamieszkuje polany w wilgotnych, najczęściej liściastych lasach, podmokłe le-
śne łąki z niskimi krzewami, a także ekotony na granicy lasu i podmokłych łąk lub torfowisk 
niskich oraz zarastające lasem torfowska. Typowe siedliska mają charakter mezofilny i obfi-
tują w trawy i zioła, a otoczone są lasem lub zadrzewieniami. W czasie wstępnego monito-
ringu prowadzonego w 2011 r. nie znaleziono motyla na stanowiskach na Opolszczyźnie. 
 Wiedza na temat wymagań siedliskowych gatunku jest niewystarczająca. Nie można 
określić cech siedliska optymalnego. Nieznane są czynniki jednoznacznie determinujące 
przydatność biotopu dla gatunku. Zanikanie strzępotka hero w Polsce może być związane 
nie tylko ze zmianami środowiskowymi, ale również zmianami klimatycznymi, jako że motyl 
ten należy do gatunków szczególnie narażonych na tego typu oddziaływania. Zamykanie się 
koron drzew na polanach w lasach liściastych w związku z zaprzestaniem selektywnej mało-
obszarowej ścinki, wypasu w lasach i cięcia odroślowego stanowi główną przyczynę zanika-
nia gatunku. Innym niebezpieczeństwem jest intensyfikacja rolnictwa na wilgotnych, przyle-
śnych łąkach (Benes i in. 2002). Do ważnych zagrożeń zaliczyć trzeba również meliorację 
terenów przyległych. Gatunek jest bardzo wrażliwy nawet na niewielkie zmiany środowisko-
we oraz zmiany w sposobie użytkowania. Uważa się ponadto, że strzępotkowi hero mocno 
zagrażają zmiany klimatyczne (Settele i in. 2008).  
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3. Na terenie oznaczonym jako teren zabudowy produkcyjno-usługowej PU6 występuje zara-
za czerwonawa Orobanche lutea, gatunek objęty ochroną, na podstawie Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin 
(Dz. U z 2014 r. poz 1409). 
 
ZŁOŻA SUROWCÓW MINERALNYCH 

W obszarze planu występują udokumentowane złoża kruszyw naturalnych (omówione 
w rozdz. 6.1. Charakterystyka zasobów środowiska – złoża surowców). 
 
ZASOBY GLEBOWE 

1. Ochronie podlegają grunty rolne i leśne. Zasady ochrony gruntów rolnych i leśnych regulu-
je Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 z późn. zm.). 
Stosownie do ww. ustawy art. 3 ust. 1, ochrona gruntów rolnych i leśnych polega przede 
wszystkim na ograniczaniu przeznaczania ich na cele nierolnicze i nieleśne. Zgodnie z art. 6 
ust. 1 ww. ustawy, na cele nierolnicze i nieleśne można przeznaczać przede wszystkim grun-
ty oznaczone w ewidencji gruntów jako nieużytki, a w razie ich braku – inne grunty o najniż-
szej przydatności produkcyjnej. Tak więc grunty rolne obszaru opracowania, z przewagą 
klasy IV, V i VI nie są szczególnie chronione. 
 
2. Na terenie objętym opracowaniem gleby stanowią jeden z podstawowych zasobów przy-
rodniczych, gdyż przeważający obszar planu zajmują tereny rolnicze. W strukturze terenów 
rolnych przeważają grunty orne, zajmujące obszary wysoczyznowe, ale i większy obszar 
doliny Odry. Obecne użytki zielone w znacznym areale zajmują taras plejstoceński Odry 
(Groszowickie Łąki). Powierzchnia zajęta przez użytki zielone (łąki i pastwiska) wg klasyfika-
cji bonitacyjnej nie odzwierciedla faktycznego zagospodarowania gruntów. Znamienne bo-
wiem jest, że część użytków zielonych została przejęta w poczet gruntów ornych, natomiast 
na niektórych glebach ornych najsłabszej jakości gospodarka rolna została zarzucona. 
 
3. Obszar planu cechują słabe walory użytkowe gleb, z dominującymi klasami bonitacyjnymi 
IV, V i VI. Słaba jakość gleb związana jest z dominacją w gminie obszarów przepuszczalnych 
i ubogich w składniki odżywcze piasków oraz osadów piaszczysto-żwirowych. Gleby pocho-
dzenia organicznego (w gminie są to gleby mułowe, torfowe i murszowate) występują w za-
chodniej części obszaru planu – gleby torfowe. 
 
LASY OCHRONNE 

1. Zasady uznania lasów za lasy szczególnie chronione, zwane „lasami chronionymi” okre-
ślają przepisy ustawy o lasach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1463 z późn. zm.). Zgodnie z art. 16. 
ww. ustawy, Minister właściwy do spraw środowiska, w drodze decyzji, uznaje las za 
ochronny, na wniosek Dyrektora Generalnego, zaopiniowany przez radę gminy - w odniesie-
niu do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa. 
 
2. Większość lasów w obszarze planu stanowią lasy ochronne, zróżnicowane według wiodą-
cej kategorii ochronności: 

• lasy uszkodzone przez przemysł, objęte ochroną ze względu na złą kondycję drze-
wostanu spowodowaną emisją przemysłową, 

• lasy wokół miast, lasy w odległości 10 km od granic administracyjnych miasta o licz-
bie ludności powyżej 50 tys. mieszkańców (w tym przypadku Opole) pełnią funkcję 
ochronną. 

 
ZASOBY WÓD PODZIEMNYCH 

Obszar wsi jest bardzo zasobny w wody podziemne, które są chronione w głównych zbiorni-
kach wód podziemnych, obejmujących całą miejscowość: 

• środkowotriasowym (GZWP nr 333 Opole – Zawadzkie) -  zbiornik krasowo – szczeli-
nowy, gł. 120-240 m; 
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• dolnotriasowym (GZWP nr 335 Krapkowice – Strzelce Opolskie) – porowo-
szczelinowy gł. 29-765 m. 

Część obszaru objętego planem położona jest w obrębie terenu ochrony pośredniej dla uję-
cia wody w Grotowicach. 
 
DOBRA KULTURY 

Ochronie podlegają obiekty i obszary ujęte w rejestrze zabytków oraz ustalone ochroną w 
mpzp. Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 
2020 poz. 1333 z późn. zm.) w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów nie wpi-
sanych do rejestru zabytków, a objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu bu-
dowlanego wymaga uzgodnienia z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków. W 
szczególności dotyczy to obszarów objętych strefami konserwatorskimi i obiektów wpisanych 
do ewidencji zabytków.  
 Dopuszcza się rozbiórkę budowli znajdujących się w ewidencji wojewódzkiej i gmin-
nej, a nie ujętych w rejestrze zabytków, gdy jest to uzasadnione względami technicznymi lub 
planistycznymi, po uzyskaniu zgody właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków. 
 
6.5. JAKOŚĆ ŚRODOWISKA ORAZ JEGO ZAGROŻENIA WRAZ Z IDENTYFIKACJĄ ICH 
ŹRÓDEŁ 

 
ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA 

Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza są emisje pyłowe pochodzące z kopalni żwiru 
na skutek eksploatacji i transportu surowca. Teren zabudowy w większości położony jest w 
otoczeniu terenów rolnych, a tym samym wolny od nadmiernego stężenia emisji substancji 
toksycznych pochodzących z procesów spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych w celach 
energetycznych. Niemniej w sezonie grzewczym miejsca koncentracji zabudowy są narażo-
ne na zanieczyszczenie powietrza na skutek emisji niskiej. Na zanieczyszczenia komunika-
cyjne narażona jest zabudowa w ciągu głównych dróg i linii kolejowej. 
 
ZANIECZYSZCZENIA GRUNTU, WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH 

1. Do wód podziemnych i powierzchniowych zanieczyszczenia przenikają w większości infil-
tracyjnie z powierzchni terenu lub wydostają się z nieszczelnych systemów kanalizacyjnych 
i nieszczelnych szamb. Grunty w pasie przyulicznym mogą być zanieczyszczone związkami 
pochodzącymi ze źródeł komunikacyjnych. Teren opracowania jest oddalony od źródeł za-
nieczyszczeń typu główne ciągi komunikacyjne. 
 

2. Na terenie objętym zapisami planu, nie występują obszary potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi, o których mowa w art. 101d ustawy Prawo ochrony śro-
dowiska (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1219 z późn. zm.). Nie zostały wykazane w wykazie potencjal-
nych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi sporządzonym przez Starostę Opol-
skiego działki z terenu gminy Tarnów Opolski – pismo Starosty Opolskiego z dnia 
13.03.2020 r., znak BOŚ.604.6.9.2020.UKK (zał. nr 2). 
 
KLIMAT AKUSTYCZNY 

Obszar planu charakteryzuje stosunkowo dobry klimat akustyczny, za wyjątkiem pasów przy-
legających do głównych dróg i do linii kolejowej oraz terenów położonych w rejonie eksplo-
atacji surowców. Hałas jest zanieczyszczeniem środowiska, charakteryzującym się dużą 
ilością i różnorodnością źródeł oraz powszechnością występowania. Hałas jest uznawany za 
czynnik, który w największym stopniu wpływa na jakość warunków zamieszkania i wypo-
czynku ludzi. Nadmierny hałas może wywoływać niekorzystne zmiany w organizmie człowie-
ka. Powoduje on między innymi zaburzenia snu i wypoczynku, wpływa niekorzystnie na 
układ nerwowy, utrudnia pracę i naukę, zwiększa podatność na choroby psychiczne. W naj-
większym stopniu na klimat akustyczny oddziałuje transport i komunikacja, m.in. ze względu 
na stale wzrastającą liczbę pojazdów i niezadowalającą jakość dróg.  
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PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE I NIEJONIZUJĄCE 

1. W obszarze planu głównym źródłem promieniowania elektromagnetycznego niejonizują-
cego jest sieć i urządzenia elektroenergetyczne. Przez centralną część obszaru planu na 
kierunku wschód – zachód przebiegają przesyłowe linie elektroenergetyczne 110 kV. 
 
2. Źródłami emisji promieniowania elektromagnetycznego są również stacje bazowe telefonii 
komórkowej. Stacja taka zlokalizowana jest przy granicy z wsią Tarnów Opolski przy głównej 
drodze. Zasięgi występowania pól elektromagnetycznych o wartościach granicznych w oto-
czeniu stacji bazowych telefonii komórkowych są zależne od mocy doprowadzanej do anten 
i charakterystyki promieniowania tych anten. Obszar może się też znajdować w zasięgu od-
działywania innych przekaźników telefonii komórkowych instalowanych dla zapewnienia po-
krycia terenu siecią telefonii komórkowej ale ich oddziaływanie nie może powodować ponad-
normatywnego oddziaływania. 
 
3. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych może mieć negatywy wpływ na życie człowieka 
i przebieg różnych procesów życiowych. Wystąpić mogą m.in. zaburzenia funkcji ośrodko-
wego układu nerwowego, układu rozrodczego, hormonalnego i krwionośnego oraz narządów 
słuchu i wzroku. Obecność pól elektromagnetycznych może mieć również niekorzystny 
wpływ na rośliny i zwierzęta: u roślin – opóźniony wzrost i zmiany w budowie zewnętrznej, 
u zwierząt – zaburzenia neurologiczne, zakłócenia wzrostu, żywotności i płodności. Ograni-
czenia lub sposoby korzystania z obszarów położonych  bezpośrednio  pod  liniami elektro-
magnetycznymi oraz w ich sąsiedztwie powinny być zapisane w miejscowych planach zago-
spodarowania przestrzennego. 
 
4. Ochrona przed  polami elektromagnetycznymi polega na utrzymaniu poziomów pól elek-
tromagnetycznych poniżej poziomów dopuszczalnych lub na tych poziomach oraz poprzez 
zmniejszenie poziomów tych pól do wartości dopuszczalnych jeśli zostały przekroczone. 
Szczegółowe zasady ochrony przed polami elektromagnetycznymi występującymi w otocze-
niu linii elektroenergetycznych zostały zapisane w rozporządzeniu z dnia 17 lutego 2020 r.  w 
sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagne-
tycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258). 
Nie występują tu obiekty mogące stanowić radiologiczne zagrożenie dla środowiska pod tym 
względem. 
 
RYZYKO WYSTĄPIENIA POWAŻNYCH AWARII 
Ryzyko wystąpienia poważnych awarii na terenie opracowania związane jest z ciągami ko-
munikacyjnymi, którymi mogą być przewożone materiały niebezpieczne. Nie występują w 
pobliżu zakłady o Dużym Ryzyku ani o Zwiększonym Ryzyku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej (wg wykazu WIOŚ). 
 
INNE ZAGROŻENIE 

W obszarze opracowania występuje zagrożenie związane z funkcjonowaniem terenów górni-
czych, ustalonych dla złóż wymienionych w rozdz. 6.1. SUROWCE MINERALNE. 
 
6.6. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA 

 
1. Wieś Kosorowice położona jest w centralnej części gminy Tarnów Opolski, na zachód od 
siedziby gminy – Tarnowa Opolskiego. Liczba ludności wynosi 991 mieszkańców. Przeważa-
jącą część wsi zajmuje kompleks leśny zlokalizowany w jej północnej części (w większej 
części poza granicami planu). Układ osadniczy skupiony jest w południowo-wschodniej czę-
ści wsi. W miejscowości znajdują się m.in.: kościół parafialny pw. św. Jana Nepomucena, 
szkoła podstawowa oraz remiza OSP. W zachodniej części miejscowości funkcjonuje kopal-
nia żwiru. 
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2. Wieś obsługiwana jest przez lokalny układ komunikacyjny, w tym drogę powiatową w cią-
gu nr 1712O. Linia kolejowa biegnie wzdłuż północno-wschodniej granicy wsi. Przez miej-
scowość przebiegają linie elektroenergetyczne 110 kV oraz sieć gazowa wysokiego ciśnie-
nia: DN250 PN 6,3Mpa. Wieś jest zwodociągowana. Na terenie miejscowości działa mecha-
niczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków, do której odprowadzane są ścieki sanitarne. 
Oczyszczone ścieki są zrzucane do kolektora, odprowadzającego czyste wody z odwadnia-
nia kopalni zakładów wapienniczych, płynące rzeką Strugą. Oczyszczalnia obsługuje gminy 
Tarnów Opolski i Izbicko. 
 
7. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO I WSKAZANIA PLANISTYCZNE 

 
OKREŚLENIE PRZYDATNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW DLA ROZWOJU 
FUNKCJI UŻYTKOWYCH 

1. Obszar planu obejmuje teren w części już zainwestowany, w obrębie istniejącego układu 
osadniczego, co predestynuje go do rozwoju funkcji osadniczych, na którą powinny być 
przeznaczone tereny sąsiadujące z istniejącą zabudową. Uzbrojenie i skomunikowanie tere-
nu jest możliwe z istniejących sieci inżynieryjnych i dróg. Na terenie tym wskazane są dalsze 
działania inwestycyjne, przy zachowaniu reguł wynikających z praktyki dobrego planowania, 
a w szczególności przy uwzględnieniu wymogu dotrzymania standardów jakości środowiska, 
ograniczenia konfliktów sąsiedztwa i prawa osób trzecich. Są to tereny przydatne pod zain-
westowanie. Obszar planu, charakteryzują dobre warunki fizjograficzne dla zabudowy: teren 
płaski, dobre warunki gruntowo-wodne i topoklimatyczne. 
 
2. Brak jest ograniczeń rozwoju przestrzennego wynikających z cech stanu fizycznego śro-
dowiska w obszarze planu, poza terenami eksploatacji. Ograniczeniem dla nowego zainwe-
stowania jest występowanie gruntów klasy III i konieczność uzyskania zgody na ich wyłącze-
nie z użytkowania rolniczego. Wskazane jest stosowanie niskoemisyjnych źródeł grzewczych 
i odprowadzenie ścieków do kanalizacji. Fragment Groszowicki Łąk w północno-zachodniej 
części obszaru planu winien pozostać niezainwestowany. 
 
OKREŚLENIE OGRANICZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z KONIECZNOŚCI OCHRONY ZASO-
BÓW ŚRODOWISKA 

1. Obowiązują ograniczenia: 
• Obszar objęty planem w całości położony jest w granicach Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych (GZWP) nr 333 „Zbiornik Opole – Zawadzkie” (głębokość zalegania 
warstw wodonośnych: 120 m – 240 m p.p.t.) oraz Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych (GZWP) nr 335 „Zbiornik Krapkowice – Strzelce Opolskie” (głębokość zale-
gania warstw wodonośnych: 29 m – 765 m p.p.t.). 

• Część obszaru planu położona jest w granicach terenu ochrony pośredniej dla ujęcia 
wody w Grotowicach, dla którego obowiązują zasady ochrony, jak w przepisach od-
rębnych, wynikające z rozporządzenia nr 18/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 13.08.2014 r. 

• W zachodniej części wsi występują udokumentowane złoża surowców. 
 
2. Ograniczenia w zagospodarowaniu przestrzennym winny dotyczyć: 

• dostosowania gabarytów zabudowy kubaturowej do otoczenia, jako zabudowy I – II 
kondygnacyjnej z dachami stromymi dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
z dopuszczeniem dachów płaskich dla zabudowy gospodarczej lub usługowej; 

• ochrony istniejącego drzewostanu, zwłaszcza zieleni komponowanej; 
• obszary niezabudowane w obrębie terenów zainwestowanych powinny posiadać od-

wodnienie, wspomagane przez odpowiednie urządzenia techniczne, uzdatniające 
wody opadowe przed wprowadzeniem ich do kanalizacji zbiorowej. 

 
OKREŚLENIE OGRANICZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z ZAGROŻEŃ 

1. Eksploatacja surowców wiąże się z szeregiem zagrożeń: 
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• przekształceniem krajobrazu, powstaniem: hałd kopalnianych i  wyrobisk; 
• obniżeniem poziomu wód podziemnych; 
• zanieczyszczeniem wód powierzchniowych przez zasolone wody kopalniane; 
• zanieczyszczeniem wody i gleby. 

 
2. W południowej części wsi znajduje się skład materiałów wybuchowych dla celów górni-
czych (terenu obiektów służących przechowywaniu środków strzałowych, dla którego wyzna-
czono strefy o promieniu 300 m, 500 m i 750 m. Granice stref, o których mowa w ust. 2, 
związane są z zagrożeniem wybuchem i zakazem zabudowy, w sposób określony w przepi-
sach odrębnych. W granicach tych stref wyklucza się w szczególności lokalizację zabudowy 
mieszkaniowej oraz obiektów użyteczności publicznej. 
W północnej części wsi przebiegają gazociągi wysokiego ciśnienia, wzdłuż których obowią-
zują strefy kontrolowane. 
 
8. ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA 
REALIZACJI PLANU 

 
1. Zauważalna na przestrzeni ostatnich lat jest ekspansja gruntów ornych na terenach do-
tychczas wykorzystywanych jako łąki, względnie pastwiska. Na terenach tych w strukturze 
użytkowania rolniczego powinny dominować użytki zielone, natomiast w chwili obecnej są to 
grunty orne. W strefach dolinnych szczególnie preferowane powinno być utrzymanie użytków 
zielonych, pozwalających zachować przyrodniczą ciągłość przestrzenną dolin funkcjonują-
cych jako korytarze ekologiczne. Zachowanie użytków zielonych jako podstawowej formy 
użytkowania w zasięgu dolin, jest zgodne z lokalnymi warunkami i pozwala utrzymać wysoką 
bioróżnorodność na terenach pozostających w otoczeniu gruntów ornych. 
 
2. Powszechną praktyką jest eliminowanie na terenach zabudowy wiejskiej zieleni wysokiej 
oraz wprowadzanie dużego udziału nawierzchni utwardzonych. W praktyce proces inwesty-
cyjny w pobliżu dojrzałych drzew wiąże się z jego celową eliminacją, poprzez uszkadzanie 
systemu korzeniowego i cięcie koron. Nie wprowadza się nowych układów zieleni szpalero-
wej i alejowej. 
 
9. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODO-
WYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM 

 
1. Obszaru planu dotyczą dyrektywy i konwencje obowiązujące na terenie całego kraju. 
Przepisy polskie w zakresie ochrony środowiska są w pełni zgodne z wymaganiami Unii Eu-
ropejskiej, których transpozycja została dokonana poprzez włączenie odpowiednich zapisów 
do polskich aktów prawnych. 
 
2. Nie ustanowiono szczególnych celów ochrony środowiska na szczeblu międzynarodowym, 
które dotyczyłyby obszaru planu. Najbliższe obszary Natura 2000 położone są poza obsza-
rem opracowania (wymienione w rozdz. 6.3.) i nie są powiązane funkcjonalnie z obszarem 
planu. Ustalenia planu nie będą miały wpływu na obszary Natura 2000. 
 
3. Z analizy zapisów planu wynika, że jego ustalenia są zgodne z ustaleniami polityki mię-
dzynarodowej, wspólnotowej i krajowej, zawartej w stosownych dokumentach i obowiązują-
cych aktach prawnych. Poniżej omówiono cele na szczeblu międzynarodowym, wspólnoto-
wym i krajowym, zawarte w polskich aktach prawnych, istotne z punktu widzenia dokumentu 
i odniesienie do nich ustaleń planu. Istotny jest zapis w §7: 

• Uciążliwości wynikające z działalności gospodarczej i usługowej, dopuszczonej usta-
leniami planu, nie mogą przekraczać ustalonych przepisami prawa standardów jako-
ści środowiska poza terenem, do którego prowadzący działalność gospodarczą lub 
usługową posiada tytuł prawny; 
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• na terenach oznaczonych symbolami RM wyklucza się – z wyjątkiem uzbrojenia tere-
nów - lokalizację przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko i 
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w tym 
dotyczących chowu i hodowli zwierząt; 

• na terenach oznaczonych symbolami PU1 – PU6, RUP1, O1 oraz K1 wyklucza się 
lokalizację przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko, w tym do-
tyczących chowu i hodowli zwierząt; 

• na terenach oznaczonych symbolami PU1 – PU6 wyklucza się lokalizację zakładów 
stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej; wykluczenie 
nie dotyczy terenu oznaczonego symbolem P1. 

Zmniejsza to ryzyko lokalizacji nowych inwestycji uciążliwych dla środowiska. 
 
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO 

1. Zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej 
jego jakości, w szczególności przez: 

• utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich po-
ziomów lub co najmniej na tych poziomach; 

• zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy 
nie są one dotrzymane; 

• zmniejszanie i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów doce-
lowych albo poziomów celów długoterminowych lub co najmniej na tych poziomach. 

 
2. W tym zakresie ustalenia planu przeważnie odnoszą się do przepisów odrębnych: 

• §24 ust. 1 pkt 7 - ogrzewanie obiektów w oparciu o indywidualne lub grupowe instala-
cje grzewcze; w zakresie funkcjonowania i eksploatacji instalacji grzewczych, w któ-
rych następuje spalanie paliw, obowiązują ograniczenia i zakazy określone w przepi-
sach odrębnych; 

• §24 ust. 4 - dopuszcza się zasilanie zabudowy w energię z indywidualnych urządzeń 
wytwarzających energię elektryczną lub ciepło z odnawialnego źródła energii o mocy 
nieprzekraczającej 50 kW lub 100 kW, zlokalizowanych zgodnie z zasadami określo-
nymi w planie. 

 
GOSPODARKA WODNA, OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH 

1. W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.) 
celem ochrony wód jest możliwość osiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części 
wód powierzchniowych i podziemnych oraz obszarów chronionych określonych w ustawie, 
a także poprawa jakości wód oraz biologicznych stosunków w środowisku wodnym i na tere-
nach podmokłych. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) określa zasady i warun-
ki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego 
odprowadzania ścieków, w tym zasady działalności przedsiębiorstw wodociągowo-
kanalizacyjnych, zasady tworzenia warunków do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowied-
niej jakości wody, niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków, wymagania doty-
czące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a także zasady ochrony intere-
sów odbiorców usług, z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska i optymalizacji kosz-
tów. 
 
2. Odprowadzanie ścieków w sposób indywidualny do zbiorników bezodpływowych, które 
plan dopuszcza, nie gwarantuje spełnienia tych wymagań. Bardziej skuteczne jest rozwiąza-
nie w postaci przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych. Gwarancję realizacji właściwej 
gospodarki ściekowej zapewnia odprowadzenie ścieków do gminnych systemów kanaliza-
cyjnych. Ze względów formalno-prawnych nie ma możliwości narzucenia w planie tego typu 
rozwiązań. W tym zakresie ustalenia planu przeważnie odnoszą się do przepisów odręb-
nych: 
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• §24 ust. 1 pkt 2 odprowadzenie ścieków komunalnych i bytowych; 
• §24 ust. 1 pkt 3 odprowadzenie wód opadowych. 

 
GOSPODARKA ODPADAMI 
1. Problematykę gospodarki odpadami traktują ustawy: 

• ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 888); 

• ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 797 z późn. 
zm.). 

Najważniejsze wymagania wynikające z powyższych przepisów: 
• ograniczenie ilości składowanych osadów ściekowych, 
• zmniejszenie odpadów wytworzonych ogółem, 
• ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji do poziomów wyzna-

czonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 
 
2. W tym zakresie ustalenia planu odnoszą się do przepisów odrębnych: 

• §24 ust. 1 pkt 2 odprowadzenie ścieków komunalnych i bytowych, 
• §24 ust. 2 gospodarka odpadami. 

 
OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU 

1.Głównym aktem prawnym regulującym sprawy ochrony przyrody i krajobrazu jest ustawa z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1089). Podstawę eu-
ropejskiego systemu ochrony przyrody Natura 2000 stanowią: 

• Dyrektywa Ptasia – dyrektywa 2009/147/WE z 30 listopada 2009 w sprawie ochrony 
dzikiego ptactwa; 

• Dyrektywa siedliskowa, dyrektywa habitatowa – Dyrektywa 92/43/EWG w sprawie 
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, zmieniona dyrektywą 
97/62EWG, będąca elementem prawa Unii Europejskiej. 

Wymagania tych dyrektyw zawarte zostały w ww. ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody. Na obszarach Natura 2000 należy zachować właściwy stan ochrony sie-
dlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami 
ochrony. 
 
2. Na obszarze planu odnotowano chronione gatunki roślin i zwierząt, w większości położone 
poza terenami podlegającymi zainwestowaniu. Stosownych zapisów w planie, dających pod-
stawę ich ochrony wymagają gatunki: 

• potencjalne stanowisko strzępotka hero na terenie PG5, w przypadku jego potwier-
dzenia, 

• stanowisko zarazy czerwonawej na terenie PU6. 
 
3. Plan daje podstawę do ochrony istniejących zespołów zieleni - §8 ust. 1 ustala: „zachować 
występujące na obszarze planu zespoły drzew i krzewów, w tym zespoły zieleni śródpolnej, 
nie kolidujące z warunkami i zasadami zabudowy i zagospodarowania określonymi w planie 
miejscowym”. 
 
4. Plan ustala (§8 ust. 3) wytyczne kształtowania zieleni na terenach zabudowy, m.in.: 

• wzdłuż linii rozgraniczających tereny, oznaczonych symbolami PU, K, O i EF, ustala 
się nakaz realizacji ciągów zieleni szpalerowej; 

• na wszystkich terenach przeznaczonych do zabudowy oraz na terenach ZP, dopusz-
cza się wszelkie układy i zespoły zieleni nawiązujące do elementów zagospodarowa-
nia działki budowlanej lub układu zabudowy; 

• ciągi i zespoły zieleni kształtować z udziałem drzew i zieleni niskiej; 
• ciągi i zespoły zieleni, w tym szpalery, kształtować z udziałem drzew i zieleni niskiej. 
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5. Ponadto plan ustala: 
• na terenach oznaczonych symbolami: PG1 – PG5 (tereny powierzchniowej eksplo-

atacji kopalin), EF1 (teren lokalizacji ogniw fotowoltaicznych do wytwarzania energii 
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW), ZP1 – 
ZP5 (tereny zieleni urządzonej), R1.1 – R1.25 i R2.1 – R2.5 (tereny rolnicze), WS1 – 
WS15 (tereny wód powierzchniowych śródlądowych) ustala zakaz lokalizacji budyn-
ków (§20 ust. 1); 

• na rysunku planu oznaczono pasy technologiczne linii elektroenergetycznych i gazo-
ciągi wysokiego ciśnienia ze strefą kontrolowaną, w których obowiązują ograniczenia  
(§20 ust. 3, 4); 

• na rysunku planu oznaczono granicę stref ochrony sanitarnej istniejącego cmentarza 
, w których obowiązują ograniczenia (§20 ust. 5); 

• wymogi architektoniczne dla historycznego układu ruralistycznego wsi (§13 ust. 2); 
• wymogi architektoniczno – urbanistyczne dla obiektów ujętych w ewidencji konserwa-

torskiej (§13 ust. 3). 
 
OCHRONA PRZED HAŁASEM 

1. Wymagania odnoszące się do problematyki ochrony przed hałasem zostały wprowadzone 
do polskiego prawa poprzez ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1219 z późn. zm.). 
 
2. W planie, w §6 ust. 1 ustala się standardy akustyczne - obowiązek dotrzymania dopusz-
czalnego poziomu hałasu zgodnie z obowiązującymi przepisami, dla określonych terenów. 
 
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 
1. Najważniejszymi aktami prawnymi regulującymi prowadzenie działań w zakresie odna-
wialnych źródeł energii są: 

• Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 610); 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 
z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (t.j.  Dz. U. z 2021 r. 
poz. 468 z późn. zm.). 

Istotny wpływ na kierunki rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce ma Polityka energetycz-
na Polski do 2030 roku. W dokumencie tym założono m.in. poprawę efektywności energe-
tycznej oraz rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, przy czym zwiększenie 
udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii ma wynieść: co najmniej 15% 
do 2020 roku i dalszy wzrost w latach następnych, 10% udział biopaliw transportowych oraz 
zwiększenie wykorzystania biopaliw II generacji do 2020 roku. Strategia Rozwoju Energetyki 
Odnawialnej (przyjęta przez Sejm RP 23.08.2001 r.), wskazuje, że zwiększenie udziału 
energii ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo-energetycznym kraju powinno wynieść 
14% w 2020 r. w strukturze zużycia nośników pierwotnych. 
 
2. W planie wyznacza się tereny EF1 – teren lokalizacji ogniw fotowoltaicznych do wytwa-
rzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW. 
Ustalenie planu w §24 ust. 4 dopuszcza  zasilanie zabudowy w energię z indywidualnych 
urządzeń wytwarzających energię elektryczną lub ciepło z odnawialnego źródła energii o 
mocy nieprzekraczającej 50 kW lub 100 kW, zlokalizowanych zgodnie z zasadami określo-
nymi w planie. 
 
DEGRADACJA POWIERZCHNI ZIEMI I GLEB 

1. Zagadnienia z zakresu ochrony gleb określa ustawa Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.). Ustawa stanowi, że ochrona powierzchni ziemi polega na 
zapewnieniu jak najlepszej jej jakości, w szczególności poprzez: 

• racjonalne gospodarowanie, 
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• zachowanie wartości przyrodniczych, 
• zachowanie możliwości produkcyjnego wykorzystania, 
• ograniczanie zmian naturalnego ukształtowania, 
• utrzymanie jakości gleby i ziemi powyżej lub co najmniej na poziomie wymaganych 

standardów, 
• zachowanie wartości kulturowych, z uwzględnieniem archeologicznych dóbr kultury. 

 
2. Racjonalne gospodarowanie zapewnia przeznaczenie pod zabudowę terenów, stanowią-
cych kontynuację istniejącego układu zabudowy. Planowane tereny będą obsługiwane głów-
nie z istniejących dróg. W obszarze zainwestowanym nie występują grunty chronione, wy-
magające uzyskania zgody na wyłączenie z użytkowania rolniczego. Tereny charakteryzują-
ce duże wartości przyrodnicze pozostaną niezainwestowane. W obszarze planu występują 
obiekty zabytkowe i zabytkowy układ ruralistyczny, które objęto ochroną. 
 
10. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO 

 
10.1. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO WYNIKAJĄ-
CE Z PROJEKTOWANEGO PRZEZNACZENIA TERENU I OCENA ODDZIAŁYWAŃ 

 
1. Jako obszar znaczącego oddziaływania należy rozumieć obszar, na którym przewidywana 
jest lokalizacja przedsięwzięć, których funkcjonowanie może doprowadzić do przekształcenia 
i zmian w środowisku o charakterze trwałym, różnym poziomie korzyści (korzystne, nieko-
rzystne lub obojętne), dużej skali, natężeniu i zasięgu przestrzennym oraz nieodwracalności 
zjawiska. Powierzchnia obszaru planu i ustalone funkcje decydują o tym, że mogą się poja-
wić przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określone w 
§ 3. 1. Rozporządzenia z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), m.in. takie jak: 

• instalacje przemysłowe; 
• instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, z wyłączeniem ra-

diolinii, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03 MHz do 
300 000 MHz; 

• zabudowa przemysłowa w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazy-
nowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej 
niż 1 ha – powierzchnia 1EF wynosi 8,44 ha; 

• zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą o powierzchni nie 
mniejszej niż 4 ha; 

• zabudowa usługowa o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 4 ha. 
 
3. Oddziaływania krótkoterminowe dotyczyć będą głównie emisji hałasu i zanieczyszczeń do 
atmosfery w fazie budowy obiektów. Oddziaływania długoterminowe dotyczyć będą zmiany 
pokrycia terenu, zmniejszenia powierzchni terenów biologicznie czynnych. Szkody wynikają-
ce z realizacji planu nie są szkodami kumulacyjnymi, przy których niekorzystny efekt ujawnia 
się dopiero po długotrwałym czasie działania bodźców. 
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10.2. PRZEWIDYWANE SKUTKI REALIZACJI USTALEŃ PROJEKTU PLANU DLA PO-
SZCZEGÓLNYCH KOMPONENTÓW ŚRODOWISKA 

 
Uwzględniając aktualny stan zagospodarowania terenu opracowania oraz jego wrażliwość 
na antropopresję, przedstawiono opis spodziewanych skutków realizacji dopuszczonych pro-
jektem planu działań dla poszczególnych komponentów środowiska, zakładając pełną reali-
zację ustaleń planu. 
 
PRZEKSZTAŁCENIA NATURALNEGO UKSZTAŁTOWANIA TERENU I POWIERZCHNI 
ZIEMI 
Drastyczne zmiany dotyczą: 

• rzeźby terenu – wyrobiska i zwałowiska powstaną na terenach eksploatacji PG; 
• zmiany powierzchni ziemi – tereny EF1. 

Na „nowych” terenach usługowych U i produkcyjnych PU zmiany rzeźby terenu wiązać się 
będą z ich udostępnieniem pod obiekty wielkokubaturowe. Na pozostałych terenach nie wy-
stąpią znaczące zmiany rzeźby terenu – obszar planu stanowi teren płaski. Udostępnienie 
terenów wiązać się będzie z pracami ziemnymi, głównie w fazie budowy obiektów kubaturo-
wych, komunikacji wewnętrznej i instalacji infrastruktury technicznej. 
 
ZANIECZYSZCZENIA WÓD, GLEBY LUB ZIEMI 
Źródłami zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleb i ziemi mogą być 
instalacje odprowadzenia ścieków i zbiorniki bezodpływowe oraz tereny komunikacji we-
wnętrznej. Zanieczyszczenia gleb lub ziemi mogą powstać na etapie inwestycji. Zagrożenia 
te minimalizują zapisy w §10. 
 
WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA 

Emisja zanieczyszczeń do atmosfery powstanie ze względu na potrzebę ogrzewania obiek-
tów. Emisja zanieczyszczeń wiąże się z kontynuacją eksploatacji surowców: wydobyciem, 
pracą zakładów przeróbczych i transportem surowca. 
 
WPŁYW NA ZMIANY KLIMATU 

1. Projektowany dokument przyczyni się do pogłębiania zmian klimatu poprzez emisje na 
projektowanych terenach, zwłaszcza na terenach PU, RUP, w tym: 

• bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych powodowane przez przedsięwzięcie (np. 
dwutlenek węgla, tlenek diazotu, metan lub inne gazy cieplarniane objęte Ramową 
Konwencją Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu) w tym np. technologie, 
sposób ogrzewania, zarządzanie metanem (z fermentacji jelitowej i obornikowym);  

• bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych powodowane przez działania towarzyszą-
ce przedsięwzięciu (wytwarzanie odpadów, gospodarka odpadami - energia ze spa-
lania odpadów lub wytwarzanie biogazu ze ścieków i osadów – utrata siedlisk powo-
dujących sekwestrację węgla);  

• bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych powodowane przez transport towarzyszą-
cy przedsięwzięciu (lokalizacja, transport materiałów na etapie budowy, transport na 
etapie eksploatacji np. transport towarów, transport odpadów, podróże osób – ich 
liczba i długość, dostęp do transportu publicznego, transport rowerowy, wspólna jaz-
da samochodami, pojazdy elektryczne). 

 
2. Projektowany dokument zawiera ustalenia ograniczające zmiany klimatu poprzez: 

• działania skutkujące pochłanianiem gazów cieplarnianych: zachowanie istniejących 
kompleksów leśnych, zalesianie, ochronę zieleni i wyznaczenie nowych zadrzewień i 
ciągów szpalerowych, wyznaczenie terenów RUP umożliwia lokalizację biogazowni – 
pozyskiwanie metanu do produkcji biogazu; 

• działania skutkujące zmniejszaniem emisji gazów cieplarnianych: lokalizację terenów 
ogniw fotowoltaicznych, dopuszczenie korzystania z odnawialnych źródeł energii. 
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ZMIANY KLIMATU LOKALNEGO 

Ustalenia planu będą miały wpływ na lokalne warunki klimatyczne. Będzie to związane z lo-
kalizacją nowych obiektów usługowo – przemysłowych, które mogą powodować emisję za-
nieczyszczeń powietrza atmosferycznego ograniczoną do standardów wymaganych obowią-
zującymi przepisami. Zmiany klimatu lokalnego będą powodowane zmianą bilansu cieplnego 
powierzchni (zmianą albedo) oraz zmianami ruchu powietrza w sąsiedztwie obiektów kubatu-
rowych. 
 
ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO AKUSTYCZNE 

1. Źródłem hałasu mogą być dopuszczone obiekty usługowe i produkcyjne oraz tereny ko-
munikacji wewnętrznej. Uciążliwości akustyczne pojawią się też przejściowo w fazie budowy 
obiektów. Będą one powodowane transportem materiałów budowlanych oraz pracą hałaśli-
wego sprzętu. 
 
2. Plan ustala obowiązek dotrzymania dopuszczalnego poziomów hałasu określonych dla 
poszczególnych grup terenów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. 
z 2014 r. poz. 112) (§6). 
 
WYKORZYSTANIE ZASOBÓW ŚRODOWISKA 

1. Wykorzystanie zasobów środowiska dotyczyć będzie poboru wody. Plan ustala zaopa-
trzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej lub indywidualnych studni (§24 ust. 1 pkt 1). 
 
2. W obszarze planu ustala się tereny eksploatacji złoża kruszywa naturalnego. Eksploatacji 
nie będzie podlegać udokumentowane złoże „Przywory Pole „A”, jest oznaczone w planie ale 
nie jest przewidziane do eksploatacji, co oznacza, że wymaga ochrony przed zainwestowa-
niem, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. 
zm.). 
 
ZNISZCZENIE POKRYWY ROŚLINNEJ I SIEDLISK ZWIERZĄT 

1. W obrębie terenów planowanych do zainwestowania nastąpi zniszczenie roślinności łąk i 
pastwisk. Dotyczy to głównie terenów PG i EF. Tereny eksploatacji położone są w obrębie 
dolin rzecznych, cennych jako korytarze ekologiczne. 
 
2. Na pozostałych terenach nastąpi zniszczenie siedlisk związanych z miedzami gruntów 
rolnych oraz zbiorowisk pospolitych roślin trawiastych i synantropijnych na gruntach nieużyt-
kowanych rolniczo. Obszar planu stanowią w części grunty budowlane, tereny różne oraz 
nieużytki – ich zainwestowanie będzie najmniej niekorzystne. 
 
3. Na części gruntów przeznaczonych pod zalesienia ZL, projektowane tereny zieleni urzą-
dzonej ZP i tereny zieleni nieurządzonej ZN nastąpi wzbogacenie szaty roślinnej. 
 
4. Ograniczeniu powierzchni i zniszczeniu ulegną siedliska pospolitych gryzoni i ptaków tere-
nów rolnych. Na gruntach wymienionych w pkt 1 będą to siedliska i gatunki o większym 
zróżnicowaniu. 10-40% z powierzchni terenów przeznaczonych pod zabudowę pozostanie 
terenami biologicznie czynnymi – zajmie je zieleń urządzona, najczęściej o bardzo zubożo-
nym składzie gatunkowymi i małej wartości ekologicznej.  
Procesy inwestycyjne mogą też zagrażać istniejącej zieleni wysokiej. W zagospodarowaniu 
ogrodów przydomowych na ogół wycina się istniejącą zieleń wysoką zastępując ją trawni-
kiem i krzewami iglastymi. 
 
5. Realizacja planu wpłynie negatywnie na chronione gatunki flory i siedliska fauny – stano-
wisko motyla strzępotka hero (o niepotwierdzonym występowaniu) – na terenie PG5 i stano-
wisko flory – gatunek zaraza czerwonawa – na terenie PU6. 
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PRZEKSZTAŁCENIE KRAJOBRAZU 

Wystąpią duże zmiany krajobrazu. Ustalona wysokość zabudowy do 12 m nie będzie jednak 
wyższa od okolicznej zabudowy. Znaczącą zmianę w krajobrazie spowodują tereny PG i EF1 
o dużej powierzchni. Jednocześnie będą to wydzielone strefy, która nie wpłyną negatywnie 
na układ ruralistyczny wsi.  
Pozostałe tereny planowanej zabudowy stanowić będą kontynuację istniejącego układu 
osadniczego. Minimum 30% powierzchni biologicznie czynnej na terenach z zabudową 
mieszkaniową jednorodzinną i mieszkaniowo – usługową. 
 
EMITOWANIE PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH 

Ustalenia planu nie przewidują innych lokalizacji nowych obiektów i urządzeń elektroenerge-
tycznych mogących być źródłem promieniowania niejonizującego. Zgodnie z przepisami od-
rębnymi urządzenia takie, jak przekaźniki telekomunikacji cyfrowej mogą się pojawić nieza-
leżnie od ustaleń planu. 
 
RYZYKO WYSTĄPIENIA POWAŻNYCH AWARII 
Na terenach oznaczonych symbolami PU1 – PU6 wyklucza się lokalizację zakładów stwarza-
jących zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej; wykluczenie nie dotyczy tere-
nu oznaczonego symbolem P1 (§7), co ogranicza takie zagrożenie. 
 
RYZYKO INNYCH ZAGROŻEŃ 

Ustalenia planu nie stwarzają ryzyka wystąpienia katastrof budowlanych ze względu na loka-
lizację nowej zabudowy na terenach zagrożenia powodziowego czy ze względu na lokaliza-
cję zabudowy na terenach masowych ruchów ziemi. 
 
WPŁYW NA ZABYTKI 
1. Plan ustala ochronę (§13): 

• historycznego układu ruralistycznego wsi w granicach ustalonej w planie strefie 
ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego; 

• obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków. 
 
2. Istotne są ustalenia przewidziane dla ochrony układu ruralistycznego, które pozwolą na: 

• zachowanie zabytkowego ruralistycznego układu przestrzenny wsi i jego elementów 
zagospodarowania przestrzennego, obejmujących: przebieg dróg i placów; sposób 
usytuowania zabudowy i przebieg linii zabudowy; sposób rozplanowania zabudowy 
wzdłuż dróg, w tym zespołów dawnej zabudowy zagrodowej – z ukształtowanymi za-
mkniętymi i częściowo zamkniętymi wnętrzami / dziedzińcami; gabaryty i charakter 
architektonicznego ukształtowania budynków – określony głównie dwuspadowym wy-
sokim dachem i skromnym wystrojem elewacji; układy zieleni, pojedyncze drzewa; 

• zachowanie parametrów i elementów architektonicznego ukształtowania obiektów 
zabytkowych ujętych w gminnej ewidencji zabytków. 

 
WPŁYW NA DOBRA MATERIALNE 

Ustalenia planu nie spowodują strat materialnych, rozumianych jako dodatkowe nakłady po-
niesione przez osoby trzecie, konieczne na przeciwdziałanie zanieczyszczeniu środowiska 
lub inne szkody dające się wyrazić w pieniądzu. Możliwość efektywnego zagospodarowania 
terenu zwiększy wpływy do budżetu gminy wynikające z odprowadzanych podatków i możli-
wości sprzedaży działek inwestycyjnych. 
 
OCENA WPŁYWU NA OBSZARY NATURA 2000 ORAZ NA INTEGRALNOŚĆ TEGO OB-
SZARU 

Ustalenia planu nie wpłyną na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz integral-
ność tych obszarów – są one oddalone od obszaru planu i nie mają z nim powiązania. 
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OCENA ZAGROŻEŃ DLA ZDROWIA LUDZI 
1. Przewidziane w planie tereny produkcyjno – usługowe, usługowe planowane do rozbudo-
wy mogą stwarzać uciążliwości głównie w zakresie emisji zanieczyszczeń atmosferycznych. 
Należy podkreślić, że „nowe” tereny inwestycyjne są położone poza głównymi układami za-
budowy, co powinno ograniczać ewentualne uciążliwości. Teren RUP1 jest znacznie oddalo-
ny od układu osadniczego. 
Tereny PG – eksploatacji surowców są oddalone od istniejącej i planowanej zabudowy 
mieszkaniowej, co ogranicza konflikty funkcjonalno – przestrzenne. 
Budowle rolnicze, które dopuszcza się na terenach rolnych R1.1 – R1.25, mogą stwarzać 
incydentalne uciążliwości dla istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej. 
 
2. Lokalizacja usług dopuszczonych w obrębie zabudowy mieszkaniowo - usługowej może 
powodować uciążliwości związane z obsługą komunikacyjną, zwłaszcza dla sąsiednich tere-
nów zabudowy mieszkaniowej, a co za tym idzie ryzyko uciążliwości związanej z hałasem i 
emisją zanieczyszczeń. Usługi te nie mogą przekraczać norm hałasu określonych w planie w 
§6 planu. 
 
ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE 

Oceniając ustalenia planu w kontekście wartości przyrodniczych terenu, powiązań z otocze-
niem i planowanego zagospodarowania, ocenia się, że ustalenia terenów eksploatacji w po-
łączeniu z terenami o podobnej funkcji w Miedzianej mogą spowodować kumulację negatyw-
nych oddziaływań na środowisko w zakresie oddziaływania na środowisko wodne, emisję 
zanieczyszczeń atmosferycznych i uciążliwości związane z transportem surowca. 
 
10.3. OCENA ZGODNOŚCI ROZWIĄZAŃ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH 
I USTALEŃ PLANU 

 
OCENA ZGODNOŚCI PROJEKTOWANEGO UŻYTKOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW Z UWARUNKOWANIAMI EKOFIZJOGRAFICZNYMI 
1. Opracowanie ekofizjograficzne stanowi podstawę informacyjną podejmowania prawidło-
wych decyzji w zakresie planowania przestrzennego oraz efektywnego zarządzania prze-
strzenią i gospodarką poprzez wskazanie uwarunkowań przestrzenno-przyrodniczych. Pro-
ces użytkowania i zagospodarowania terenu odbywać się będzie z uwzględnieniem jego 
predyspozycji dla rozwoju określonej funkcji z uwzględnieniem infrastruktury technicznej 
i komunikacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obszarów. 
 
2. Ocenia się, że obszar planu położony poza terenami zagrożonymi powodzią i dolinami 
rzek nie ma przeciwwskazań do zagospodarowania na cele inwestycyjne pod względem 
uwarunkowań fizycznych środowiska. Tereny budowlane powiązane z istniejącym układem 
ruralistycznym należy traktować jako tereny przydatne dla funkcji zabudowy, w tym mieszka-
niowej, zabudowy zagrodowej, usługowej i produkcyjnej. 
 
3. Na terenach otwartych plan przewiduje zakaz zabudowy 

• dla R1.1 – R1.25 – zakaz lokalizacji budynków (§46); 
• dla terenów R2.1 – R2.5 - zakaz lokalizacji budynków oraz budowli i urządzeń służą-

cych produkcji rolnej (§47); 
• tereny lasów ZL1 – ZL17 - wyklucza się lokalizację budynków (§48). 

 
OCENA ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI PRAWA DOTYCZĄCYMI OCHRONY ŚRODOWI-
SKA, A W SZCZEGÓLNOŚCI ZAWARTYMI W AKTACH O UTWORZENIU OBSZARÓW 
I OBIEKTÓW CHRONIONYCH ORAZ PLANACH OCHRONY 

1. W planie odniesiono się do wymogów przepisów odrębnych. Plan uwzględnia m.in. wy-
magania określone w art. 72 i 73 ustawy z dnia 27 kwietnia Prawo Ochrony środowiska (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.). 
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2. Projekt planu zapewnia racjonalne wykorzystanie powierzchni ziemi. Projekt planu w za-
kresie rozwiązań przestrzennych w dużym stopniu adaptuje rozwiązania przyjęte w dotych-
czas obowiązującym planie. Na terenach lasów ZL i terenach rolnych R obowiązuje zakaz 
lokalizacji budynków. Eksploatacja kopalin odbywać się będzie w graniach ustalonych obsza-
rów górniczych. Zasady i sposoby zagospodarowania terenów położonych w obszarze i te-
renie górniczym określają projekt zagospodarowania złoża oraz przepisy odrębne. Plan usta-
la leśny kierunek rekultywacji. W projekcie planu oznacza się granice złoża „Przywory Pole 
A” - obecnie nieeksploatowanego i nieprzewidzianego do eksploatacji. 
 
3. Projekt planu zapewnia rozwiązanie zabudowy z uwzględnieniem gospodarki wodnej, od-
prowadzania ścieków, gospodarki odpadami, systemów transportowych i komunikacji pu-
blicznej oraz urządzania i kształtowania terenów zieleni. Gospodarka wodna, odprowadzenie 
ścieków, gospodarka odpadami, system transportowy wykorzystywać będą istniejący system 
infrastrukturalny i drogowy. 
W zakresie gospodarki wodno-ściekowej plan ustala (§24 ust. 1 pkt 1-3): 

• zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej lub z indywidualnych studni i 
ujęć wody, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

• odprowadzenie ścieków (komunalnych i bytowych) poprzez istniejące sieci kanaliza-
cyjne (gminnego systemu kanalizacyjnego); dopuszcza się gromadzenie ścieków w 
zbiornikach bezodpływowych lub ich oczyszczanie w przydomowych lub grupowych 
(zakładowych) oczyszczalniach ścieków, na warunkach określonych w przepisach od-
rębnych; 

• odprowadzanie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej lub w sposób indywidu-
alny, poprzez instalacje umożliwiające odprowadzenie wody do gruntu lub do istnie-
jących cieków i rowów, zgodnie z przepisami odrębnymi; dopuszcza się retencjono-
wanie wód opadowych w celu ich zagospodarowania do celów gospodarczych. 

Ograniczenie stosowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz nakaz przyłączenia do 
kanalizacji sanitarnej oznaczałby przekroczenie kompetencji ustawowej i modyfikację zapisu 
ustawowego tj. art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888). 
Rozwiązanie gospodarki odpadami plan ustala zgodnie z zasadami określonymi w przepi-
sach odrębnych (§24 ust. 2). 
 
4. Projekt planu uwzględnia konieczność ochrony wód, gleby i ziemi przed zanieczyszcze-
niem (§10 ust. 1, 2):  

• na wszystkich terenach należy zabezpieczyć odpowiednio środowisko gruntowo-
wodne przed infiltracją zanieczyszczeń; 

• wprowadzenie do wód lub do ziemi wód opadowych i roztopowych, pochodzących z 
zanieczyszczonych powierzchni szczelnych, w tym z dróg – zgodnie z przepisami od-
rębnymi. 

 
5. Projekt planu zapewnia ochronę walorów krajobrazowych środowiska poprzez: 

• zachowanie istniejących terenów otwartych (za wyjątkiem terenów PG i EF); 
• lokalizowanie nowej zabudowy w sąsiedztwie istniejącego układu osadniczego; 
• obsługę istniejącego układu osadniczego za pomocą istniejącej infrastruktury drogo-

wej i technicznej; 
• ochronę istniejącego układu ruralistycznego – objęcie strefą ochrony konserwator-

skiej krajobrazu kulturowego i ustalenie zasad zagospodarowania i kształtowania za-
budowy(§13 i 14). 

 
6. Ochrona warunków klimatycznych związana jest z ochroną dolin cieków wodnych, jako 
korytarzy napowietrzających teren. Na planowanie przestrzeni wiejskiej, z uwzględnieniem 
kształtowania lokalnego klimatu, wpływa między innymi: zadrzewianie, ochrona przeciwpo-
wodziowa, ograniczanie emisji gazów cieplarnianych. Ustala się zachowanie istniejących 
lasów. Projekt planu ustala zachowanie zespołów drzew i krzewów, w tym zespołów zieleni 
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śródpolnej, nie kolidujące z warunkami i zasadami zabudowy i zagospodarowania określo-
nymi w planie miejscowym (§8 ust. 1). W projekcie planu ustala się standardowe wskaźniki 
powierzchni biologicznie czynnej 25-40% dla terenów zabudowy mieszkaniowej, mieszka-
niowo - usługowej i zagrodowej.  
 
7. Dla uwzględniania potrzeb w zakresie ochrony powietrza, wód, gleby, ziemi, ochrony 
przed hałasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi projekt planu ustala: 

• na wszystkich terenach należy zabezpieczyć odpowiednio środowisko gruntowo-
wodne przed infiltracją zanieczyszczeń (§10 ust. 1); 

• wskazuje tereny o różnych funkcjach ze względu na ochronę przed hałasem (§6); 
• ogrzewanie obiektów w oparciu o indywidualne lub grupowe instalacje grzewcze; w 

zakresie funkcjonowania i eksploatacji instalacji grzewczych, w których następuje 
spalanie paliw, obowiązują ograniczenia i zakazy określone w przepisach odrębnych 
(§24 ust. 1 pkt 7); 

• dopuszcza się zasilanie zabudowy w energię z indywidualnych urządzeń wytwarzają-
cych energię elektryczną lub ciepło z odnawialnego źródła energii o mocy nieprze-
kraczającej 50 kW lub 100 kW, zlokalizowanych zgodnie z zasadami określonymi w 
planie. 

 
OCENA SKUTECZNOŚCI OCHRONY RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ 

Teren gminy charakteryzuje się dużą bioróżnorodnością w skali regionu, występują m.in. 
kompleksy leśne, tereny dolin rzecznych, w tym dolina Strugi. Obszar pokryty zabudową za-
grodową i terenami rolnymi charakteryzuje się niską bioróżnorodnością. Ustalenia planu nie 
przyczynią się do znaczącego obniżenia bioróżnorodności – planowane tereny nie wkraczają 
na tereny cenne przyrodniczo. Tereny o wysokiej wartości przyrodniczej pozostaną niezain-
westowane. Plan uwzględnia obszar chronionych siedlisk przyrodniczych. 
 
10.4. OCENA WŁAŚCIWYCH PROPORCJI POMIĘDZY TERENAMI O RÓŻNYCH FOR-
MACH UŻYTKOWANIA, A POZOSTAŁYMI TERENAMI 
 
1. Ustalenia w obszarze planu zmienią proporcje terenów zainwestowanych do terenów 
otwartych, kosztem terenów rolnych. Odnosząc planowane zainwestowanie do całego obrę-
bu proporcje terenów zainwestowanych do terenów otwartych ulegną dużym zmianom. Na-
leży podkreślić, że nie zmieni się znacząco powierzchnia terenów zainwestowanych w po-
równaniu do aktualne obowiązującego planu, w którym tereny planowanej zabudowy w więk-
szości były już przewidziane pod zainwestowanie.  
 
2. Powierzchnia wsi Kosorowice wynosi 1729 ha. Powierzchnia obszaru planu wynosi 1146 
ha. Dużą powierzchnię zajmą „nowe” tereny przemysłowo – usługowe: 

• PU1 – 2,032 ha  
• PU2 – 6,359 ha, 
• PU3 – 0,465 ha, 
• PU4 – 4,643 ha, 
• PU5 – 5,084 ha 

oraz tereny lokalizacji ogniw fotowoltaicznych: EF 7,02 ha, w tym: 
• EF1- 2,10 ha, 
• EF2 – 1,89 ha, 
• EF3 – 1,92 ha, 
• EF4 – 1,11 ha. 

 
10.5. OCENA WARUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, WYNIKAJĄCYCH Z PO-
TRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA 

 
1. Zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt 3, litera a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
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ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), prognoza 
powinna przedstawiać rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompen-
sację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko. 
 
2. Projekt planu zawiera podstawowe ustalenia minimalizujące negatywny wpływ na środo-
wisko, dotyczące ochrony środowiska, w tym środowiska wodno – gruntowego, ochrony po-
wietrza i klimatu akustycznego oraz zdrowia ludzi, wymienione już w poprzednich rozdzia-
łach: 
 
3. Negatywne oddziaływania na komponenty przyrodnicze środowiska mogą wystąpić na 
skutek zniszczenia istniejących drzew. Proponowane zapisy do projektu planu: 

• ochronie podlega istniejący wartościowy drzewostan – zakazuje się niszczenia sys-
temu korzeniowego i nieuzasadnionego obcinania koron wartościowych drzew. 

• wprowadzić na terenach PU, PG i EF pasy zieleni izolacyjnej min 15 m, w tym min. 
1 rząd drzew liściastych rodzimych wzdłuż granic działki. 

 
11. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPEN-
SACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO 

 
Wskazania kompensacyjne, które polegają na odtworzeniu zniszczonych płatów siedlisk 
przyrodniczych i siedlisk gatunków dotyczą stanowiska motyla strzępotka hero na terenie 
koncesjonowanego złoża PG5 – w przypadku potwierdzenia jego występowania oraz stano-
wiska zarazy czerwonawej na terenie PU6. Dla stanowiska zarazy czerwonawej należy 
przewidzieć rozwiązanie w postaci kompensacji przyrodniczej na terenach o podobnych wa-
runkach siedliskowych w sąsiedztwie przedmiotowej działki lub wyłączyć fragment objęty 
jego występowaniem z zainwestowania. Możliwości kompensacji przyrodniczej w przypadku 
potwierdzenia występowania stanowiska strzępotka hero są ograniczone. Należy mieć jed-
nak na względzie, że wyznaczony tereny eksploatacji dotyczy złoża objętego koncesją, któ-
rego eksploatację zatwierdzono w obowiązującym już planie miejscowym. W przypadku po-
twierdzenia stanowiska strzępotka hero należy zapewnić kompensację przyrodniczą lub 
przewidzieć działania ograniczające negatywne oddziaływanie eksploatacji surowców, w 
ramach obowiązującej koncesji. 
 
12. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W PLANIE 

 
1. Zgodnie z art. 51 ustęp 2, punkt 3, litera b, ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), prognoza 
oddziaływania na środowisko powinna przedstawiać, biorąc pod uwagę cele i geograficzny 
zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony Natura 2000 oraz integralność tego obsza-
ru, rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z 
uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej od tego wyboru 
albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności 
wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.  
 
2. Ze względu na ustalenia obowiązującego planu ustalenie innego wariantu przeznaczenia 
terenu aniżeli zainwestowanie związane z zabudową mieszkaniową wiązałoby się z obciąże-
niem finansowym gminy. W związku z tym oraz ze względu na zasięg planu i jego cele, fakt 
położenia obszaru planu poza obszarami sieci Natura 2000 i brak ustaleń powodujących 
oddziaływania na te obszary nie przedstawia się rozwiązań alternatywnych w zakresie prze-
znaczenia terenu. Jako rozwiązania takie można jednak potraktować proponowane rozwią-
zania w zakresie rozwiązań technicznych przedstawione w niniejszym opracowaniu. 
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STRESZCZENIE 

 
1. Niniejsze opracowanie jest elementem postępowania w sprawie strategicznej oceny od-
działywania na środowisko, przeprowadzanej dla projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego wsi Kosorowice. Obszar planu obejmuje południową część wsi Koso-
rowice o powierzchni 1146 ha, z wyłączeniem większej części kompleksów leśnych w pół-
nocnej części obrębu. Prognoza przedstawia m.in. rozwiązania mające na celu zapobiega-
nie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, 
mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu. 
 
2. Celem sporządzenia planu miejscowego jest określenie przeznaczeń terenów położonych 
w obszarze wsi Kosorowice oraz zasad ich zagospodarowania i zabudowy z uwzględnieniem 
kolejnej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Tarnów Opolski. Tereny te w części objęte są dotychczas obowiązującym planem miejsco-
wym z 2003 r. i posiadają cechy obszaru „w najwyższym stopniu przygotowanego do zabu-
dowy”. Głównej strukturze funkcjonalno-przestrzennej towarzyszą, ze względu na specyfikę 
miejscowości wyodrębniane tereny: infrastruktury technicznej (O), obsługi i produkcji rolnej 
(RUP), usług sportu i rekreacji (US), obiektów produkcyjnych (magazyn materiałów wybu-
chowych – P) i powierzchniowej eksploatacji kopalin (PG). 
 

3. Ustalenia projektu planu w większości wykorzystują dotychczasowe budowlane przezna-
czenie działek i tereny oraz grunty rolne o niskich klasach bonitacyjnych, bez konieczności 
uzyskania zgody na ich wyłączenie. Występują grunty leśne wymagające uzyskania zgody 
na przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. Obszar planu jest uzbrojony w zakresie 
infrastruktury technicznej. Istnieje możliwość rozbudowy istniejących sieci dystrybucyjnych. 
Tereny są w większości dostępne komunikacyjnie, z możliwością stworzenia uzupełniające-
go układu, przy wykorzystaniu istniejących dróg rolnych. Plan uwzględnia prawa własności 
poprzez m.in. analizę wniosków związanych ze sporządzeniem planu miejscowego oraz kon-
tynuację postanowień dotychczas obowiązującego planu miejscowego. 
 
4. Projekt planu musi być zgodny z uwarunkowaniami i kierunkami studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski, uchwalonym w 2015 
r. i  zmienionym w 2020 r. Ze względu na ciągłość procesu planowania przestrzennego, jak i 
możliwość naruszenia interesów osób trzecich ustalenia planu powinny też uwzględniać za-
gospodarowanie przestrzenne ustalone dotychczasowymi planami zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru opracowania  z 2003 r. Ustalenia planu muszą być zgodne z celami 
innych dokumentów strategiczno – planistycznych: lokalnych, regionalnych i krajowych, a 
także uwarunkowaniami prawnymi obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej, w zakresie 
szeroko rozumianej ochrony środowiska. Projekt planu został sporządzona zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami odrębnym, z uwzględnieniem planu i strategii województwa opol-
skiego. 
 
5. W prognozie zastosowano metodę opisu stanu środowiska oraz identyfikację i analizę 
jakościową zapisów planu, które potencjalnie mogą wpływać na środowisko i poszczególne 
jego elementy środowiska oraz zdrowie ludzi. Przyjęto, że realizacja ustaleń planu wywoły-
wać będzie skutki w środowisku, przy czym opisując możliwe skutki założono wszelkie moż-
liwe negatywne oddziaływanie z tym związane. 
 

6. Należy monitorować stanowisko strzępotka hero Coenonympha hero, które w ostatnich 
latach nie zostało potwierdzone, niemniej w przypadku zamierzenia wznowienia eksploatacji 
i udokumentowania motyla na tym stanowisku, należy prowadzić monitoring na siedlisku mo-
tyla na terenie PG5. W pozostałych aspektach zakłada się analizę skutków realizacji posta-
nowień projektowanego dokumentu w ramach oceny aktualności dokumentów planistycz-
nych, do przeprowadzania której zobligowany jest Wójt w trybie przepisów odrębnych. W 
trakcie przeprowadzania kontroli realizacji postanowień projektowanego planu miejscowego 
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szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe rozwiązania w zakresie spełnienia wymo-
gów ładu przestrzennego, niewprowadzanie uciążliwych funkcji, monitoring hałasu i zanie-
czyszczeń powietrza. 
 
7. Odległość terenu od granic państwa i zakaz lokalizacji inwestycji zawsze znacząco od-
działujących na środowisko pozwalają ocenić, że ustalenia planu nie będą oddziaływać na 
stan środowiska w krajach sąsiadujących. 
 
8. Obszar planu cechuje się w przewadze rzeźbą płaską lub lekko falistą, o spadkach terenu 
nie przekraczających 2 %, które nie stwarzają żadnych ograniczeń i utrudnień dla realizacji 
zabudowy. Występują także formy, o genezie związanej z antropogeniczną działalnością 
człowieka: wyrobiska poeksploatacyjne piasków i żwirów czwartorzędowych i zwałowiska 
nadkładów ziemnych, które  kumulują się w zachodniej części Kosorowic. 
 
9. Występują udokumentowane udokumentowane złoża kruszywa naturalnego oraz ustano-
wione dla nich obszary górnicze i tereny górnicze, skupione w zachodniej części obszaru 
planu: „Przywory II”, „Przywory 6”, „Kosorowice-Przywory”, „Kosorowice” „Kosorowice III”, 
Kosorowice IV”, „Kosorowice V”, „Kosorowice VI”, „Kosorowice VII”. Udokumentowane złoża  
kruszywa naturalnego, które nie mają utworzonych obszarów górniczych to: „Przywory Pole 
A”, „Przywory Pole B”, „Kosorowice VIII”. Złoże Przywory - w polu A, dla którego nie uzyska-
no zgody na eksploatację, zajmuje znaczną część cennych przyrodniczo Groszowickich Łąk. 
Następstwem wygaszenia koncesji obejmującej całe pole B była trwająca do dziś parcelacja 
pierwotnego złoża na kilka małych złóż o powierzchniach nieprzekraczających z reguły 2,0 
ha, przy których rygory formalne związane z dokumentowaniem i wydobywaniem kopalin są 
znacznie złagodzone. 
 
10. W obszarze planu przeważają gleby: brunatne (zwykle brunatne właściwe – w południo-
wej części obszaru planu) i bielicowe (w centralnej części obszaru planu). Miejscowo wystę-
pują gleby torfowe, zajmując 1 fragment w zachodniej części obszaru planu. Na terenach 
związanych z działalnością człowieka występują gleby antropogeniczne. Przeważają grunty 
orne klasy VI, w następnej kolejności klasy V i w mniejszym udziale grunty klasy IV. Większe 
kompleksy użytków zielonych występują w zachodniej części obszaru planu są to łąki głów-
nie w klasie V-VI – stanowiące fragment tzw. Groszowickich Łąk. Przydatność rolnicza gleb 
w tym rejonie jest duża, chociaż wskaźnik waloryzacji dla województwa opolskiego wynosi 
87,2 pkt, natomiast dla gminy Tarnów Opolski - 62,8 pkt, co jest jedną z niższych wartości w 
województwie. 
 

11. Pod względem klimatycznym obszar należy do najłagodniejszych na terenie Polski wa-
runkami klimatycznymi, przejawiającymi się najkorzystniejszymi warunkami termicznymi w 
zakresie temperatur średniomiesięcznych i rocznych, niskimi amplitudami temperatur, krót-
kim okresem trwania pokrywy śniegowej, najdłuższym okresem wegetacyjnym, średnią wy-
sokością i korzystnym rozkładem opadów atmosferycznych, przewagą trwania pory ciepłej w 
stosunku do pory chłodnej. warunki klimatyczne obszaru sprzyjają gospodarce rolnej. Obszar 
cechują: wysoka średnia roczna temperatura, łagodne zimy, stosunkowo długi okres wege-
tacyjny, dość duże opady przy stosunkowo rzadko występujących ulewach, gradobiciach i 
silnych wiatrach, rozkład opadów w poszczególnych porach roku polegający na skąpych 
opadach zimą i na początku wiosny, oraz dużych w okresie letnim. Odmienne pod względem 
lokalnego topoklimatu obszary to rejon pogórniczych zbiorników wodnych i kompleksy leśne 
w północnej części obszaru 

 
12. Obszar planu leży w zlewni rzeki Odry i jej prawobrzeżnych, niewielkich dopływów: 
Czarnki z dopływem Wława i Strugi (Lutni). Południowa część obszaru planu, na południe od 
Strugi, jest pozbawiona całkowicie cieków i zbiorników wodnych. Zbiorniki sztuczne, powsta-
ły jako zawodnienie wyrobisk poeksploatacyjnych piasków i żwirów czwartorzędowych i 
znajdują się w zachodniej części obszaru planu. 
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 Obszar planu jest bardzo zasobny w wody podziemne. piętro wodonośne w obszarze 
planu wykształcone jest w obrębie poziomu środkowotriasowego, który wykształcony jest 
wśród wapieni, wapieni marglistych i dolomitów wapienia muszlowego, jego miąższości do-
chodzi do ponad 70,0 m. Zbiornik ten charakteryzuje się dużą zasobnością oraz dobrą jako-
ścią wody. Wydajność pojedynczej studni w Kosorowicach wynosi 223,0 m3/h, przy depresji 
4,45 m. 
 W obrębie opracowania występuje główny zbiornik wód podziemnych Opole-
Zawadzkie nr 333, który został zaliczony do obszarów wymagających najwyższej ochrony 
oraz Główny Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 335 „Zbiornik Krapkowice – Strzelce 
Opolskie”. 
 W obszarach występowania przepuszczalnych gruntów piaszczysto-żwirowych strefa 
występowania pierwszego poziomu wód płycej niż 1,0 m ppt, w której warunki dla lokalizacji  
zabudowy są niekorzystne, zwłaszcza na terenach dolinnych - obejmuje północno – zachod-
ni fragment obszaru planu oraz część doliny Strugi. Na pozostałych terenach występują ko-
rzystne warunki gruntowo – wodne dla lokalizacji zabudowy. 
 
13. Pod względem szaty roślinnej przeważają tereny rolne z pospolitymi zbiorowiskami 
upraw rolnych. Ponadto występują: kompleks leśny w północnej części planu, zespoły łąk w 
zachodniej części obszaru planu, zespoły zieleni związanej z ciekami wodnymi, ogrody przy-
domowe i sady, zadrzewienia przydrożne i śródpolne. W zbiorowiskach leśnych są skupio-
nych w północnej części obszaru opracowania, przeważają bory mieszane wilgotne. Mniej-
szy jest udział lasów mieszanych wilgotnych i borów mieszanych świeżych. Część terenów 
leśnych i zadrzewieniowych to drzewostany wyłącznie sosnowe lub też mieszane czy typowo 
liściaste, stanowiące zadrzewienia antropogeniczne terenów przekształconych.  W rejonie 
zawodnionych wyrobisk poeksploatacyjnych spontaniczne zadrzewienia i zakrzewienia mają 
charakter łęgowy, z dominacją wierz oraz topoli. Udział zadrzewień przydrożnych czy też 
śródpolnych jest w nieznaczny i wymaga uzupełnienia. Zadrzewienia przydrożne występują 
wzdłuż fragmentów dróg, jak np.: jesiony przy drodze z Kosorowic do Kamienia Śląskiego. 
 Siedliska łąkowe zajmują głównie zachodnią część obszaru planu. Łąki świeże z rzę-
du Arrhenatheretalia są najczęściej spotykanymi zbiorowiskami łąkowymi na tym obszarze - 
są to zbiorowiska bardzo ubogie florystycznie, zwłaszcza w związku z intensywnym użytko-
waniem czy podsiewaniem roślinami przemysłowymi. Łąki wilgotne z rzędu Molinietalia wy-
stępują na siedliskach łęgów i grądów niskich. Intensyfikacja rolnictwa w gminie spowodowa-
ła jednak zmiany w składzie i strukturze tych zespołów, dlatego też są one najczęściej dosyć 
ubogie w gatunki i zajmują małe powierzchnie.  
 Na ternie gminy Tarnów Opolski nie prowadzono dotychczas obszernych badań fau-
nistycznych.   Najliczniejszą grupę stanowią pospolite gryzonie i gatunki ptaków związane z 
dolinami rzek oraz terenami łąk i pastwisk, a także typowe dla terenów zabudowy wiejskiej i 
terenów otwartych użytków rolnych. 
 
14. Ochroną objęty jest historyczny układ ruralistyczny wsi Kosorowice. Zachowany zabyt-
kowy układ urbanistyczny wsi Kosorowice, w szczególności ul. Opolska od Karczmy w kie-
runku Miedzianej jest jednym z cenniejszych w województwie opolskim. W Gminnej Ewiden-
cji Zabytków figuruje 12 obiektów. W obszarze planu znajduje się 13 stanowisk archeolo-
gicznych, począwszy od okresu epoki brązu do okresów nowożytnych.  
 Krajobraz buduje ruralistyczny zabytkowy układ osadniczy, uzupełniony „nową” zabu-
dową, otoczony terenami rolnymi. W części wschodniej charakterystyczne są tereny eksplo-
atacji i wyrobiska poeksploatacyjne, a w północnej – kompleks leśny. 
 

15. Dotychczasowe zmiany warunków siedliskowych i krajobrazowych na przestrzeni ostat-
nich kilkudziesięciu lat, mają przede wszystkim charakter negatywny. Odwadnianie kopalń  
„Tarnów Opolski” i „Gorażdże” spowodowało powstanie leja depresji o promieniu ok.3 km. 
Lustro wód triasowych uległo w zasięgu leja obniżeniu do rzędnych 158 – 163 m npm, tj. 2 – 
7 m. W rejonie złoża kruszywa naturalnego „Przywory” poziom wód czwartorzędowych obni-
żył się o 2,1 –2,3 m. Na przestrzeni ostatnich 30-tu lat zmienił się typ zabudowy. Zgodnie z 
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prognozami na terenie kraju niekorzystne współczesne warunki termiczno-pluwialne będę się 
stopniowo pogłębiać. Jednocześnie na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat odnotowuje się 
zmiany pozytywne związane z poprawą jakości powietrza atmosferycznego i podejmowa-
niem działań dla poprawy jakości wód powierzchniowych. 
 Ostatnie 25-lecie to okres rozwoju indywidualnej zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i modernizacji istniejącej zabudowy zagrodowej. Sąsiedztwo pobliskiego Tarnowa 
Opolskiego i Opola, dostępność komunikacyjna i zaopatrzenie w sieci infrastruktury tech-
nicznej sprawia, że teren wsi stanowi atrakcyjne grunty inwestycyjne. 
 Niezależnie od ustaleń opracowywanego projektu planu będzie następował rozwój 
zabudowy i zainwestowania, który ostał określony w dotychczas obowiązującym planie i w 
praktyce przywrócenie terenom planowanej zabudowy funkcji rolnej wiązałoby się, zgodnie z 
przepisami odrębnymi, z odszkodowaniami dla właścicieli terenów. Aktualnie opracowywany 
projekt planu ma za zadanie głównie działania porządkujące. Brak realizacji planu skutkować 
będzie utrudnieniem procesów inwestycyjnych i możliwości rozwijania lokalnej działalności 
gospodarczej. Ze względu na bliskie sąsiedztwo Opola presja inwestycyjna na zagospoda-
rowanie okolicznych terenów rolnych jest duża i jest naturalną konsekwencją rozwoju gospo-
darczego. 
 
16. W obszarze planu zidentyfikowano poniższe struktury ekologiczne odpowiadające za 
utrzymanie lokalnych, a zwłaszcza ponadlokalnych przestrzennych powiązań przyrodni-
czych: 

• fragment kompleksu leśnego w północnej części obszaru planu - stanowiący podsta-
wową strukturę umożliwiającą migracje i rozprzestrzenianie wielu gatunków fauny 
i flory; lasy pełnią ważna rolę w lokalnym systemie przyrodniczym, oraz posiadają 
funkcje produkcyjne, społeczne, a także rekreacyjne; 

• korytarze ekologiczne rangi lokalnej – małych dolin stanowiące o powiązaniach prze-
strzennych między odrębnymi ekosystemami, w tym zwłaszcza korytarzami ekolo-
gicznymi wyższej rangi, omówionymi powyżej, a także obszarami węzłowymi. 

 
17. W obszarze planu występują tereny i obiekty podlegające ochronie, ustalone na podsta-
wie odrębnych przepisów, w tym złoża surowców mineralnych, zasoby glebowe, lasy, w tym 
ochronne, główne zbiorniki wód podziemnych. Nie występują krajobrazy priorytetowe okre-
ślone w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego woje-
wództwa. Ochronie podlegają obiekty i obszary ujęte w rejestrze zabytków oraz ustalone 
ochroną w mpzp  
 
18. Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza są emisje pyłowe pochodzące z kopalni 
żwiru na skutek eksploatacji i transportu surowca. Teren zabudowy w większości położony 
jest w otoczeniu terenów rolnych, a tym samym wolny od nadmiernego stężenia emisji sub-
stancji toksycznych pochodzących z procesów spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych w 
celach energetycznych. Niemniej w sezonie grzewczym miejsca koncentracji zabudowy są 
narażone na zanieczyszczenie powietrza na skutek emisji niskiej. Na zanieczyszczenia ko-
munikacyjne narażona jest zabudowa w ciągu głównych dróg i linii kolejowej. 
 Do wód podziemnych i powierzchniowych zanieczyszczenia przenikają w większości 
infiltracyjnie z powierzchni terenu lub wydostają się z nieszczelnych systemów kanalizacyj-
nych i nieszczelnych szamb. Grunty w pasie przyulicznym mogą być zanieczyszczone 
związkami pochodzącymi ze źródeł komunikacyjnych. Teren opracowania jest oddalony od 
źródeł zanieczyszczeń typu główne ciągi komunikacyjne. 
 Obszar planu charakteryzuje stosunkowo dobry klimat akustyczny, za wyjątkiem pa-
sów przylegających do głównych dróg i do linii kolejowej oraz terenów położonych w rejonie 
eksploatacji surowców. 
 

19. Kompleks leśny zlokalizowany jest w jej północnej części, w większej części poza grani-
cami planu. Układ osadniczy  skupiony jest w południowo – wschodniej części wsi. W miej-
scowości znajdują się m.in.: kościół parafialny pw. św. Jana  Nepomucena, szkoła podsta-
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wowa oraz remiza OSP. W zachodniej części miejscowości funkcjonuje kopalnia żwiru. Wieś 
obsługiwana jest przez lokalny układ komunikacyjny, w tym drogę powiatową w ciągu 
nr 1712O. Linia kolejowa biegnie wzdłuż północno-wschodniej granicy wsi. Przez miejsco-
wość przebiegają linie elektroenergetyczne 110 kV oraz sieć gazowa wysokiego ciśnienia: 
DN250 PN 6,3Mpa. Wieś jest zwodociągowana. Na terenie miejscowości działa mechanicz-
no - biologiczna oczyszczalnia ścieków, do której odprowadzane są ścieki sanitarne. 
Oczyszczone ścieki są zrzucane do kolektora, odprowadzającego czyste wody z odwadnia-
nia kopalni zakładów wapienniczych, płynące rzeką Strugą. Oczyszczalnia obsługuje gminy 
Tarnów Opolski i Izbicko. 
 
20. Obszar planu obejmuje teren w części już zainwestowany, w obrębie istniejącego układu 
osadniczego, co predestynuje go do rozwoju funkcji osadniczych, na które powinny być 
przeznaczone tereny sąsiadujące z istniejącą zabudową. Uzbrojenie i skomunikowanie tere-
nu jest możliwe z istniejących sieci inżynieryjnych i dróg. Na terenie tym wskazane są dalsze 
działania inwestycyjne, przy zachowaniu reguł wynikających z praktyki dobrego planowania, 
a w szczególności przy uwzględnieniu wymogu dotrzymania standardów jakości środowiska, 
ograniczenia konfliktów sąsiedztwa i prawa osób trzecich. Są to tereny przydatne pod zain-
westowanie. Obszar planu, charakteryzują dobre warunki fizjograficzne dla zabudowy: teren 
płaski, dobre warunki gruntowo-wodne i topoklimatyczne. 
 Brak jest ograniczeń rozwoju przestrzennego wynikających z cech stanu fizycznego 
środowiska w obszarze planu, poza terenami eksploatacji. Ograniczeniem dla nowego zain-
westowania jest występowanie gruntów klasy III i konieczność uzyskania zgody na ich wyłą-
czenie z użytkowania rolniczego. Wskazane jest stosowanie niskoemisyjnych źródeł grzew-
czych i odprowadzenie ścieków do kanalizacji. Fragment Groszowickich Łąk w północno-
zachodniej części obszaru planu winien pozostać niezainwestowany. 
 Obowiązują ograniczenia w obszarach : 

• Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 333 „Zbiornik Opole – Zawadzkie” 
i nr 335 „Zbiornik Krapkowice – Strzelce Opolskie”; 

• w strefie ochrony pośredniej dla ujęcia wody w Grotowicach; 
• udokumentowanych złóż surowców. 

Ograniczenia wynikające z zagrożeń dotyczą: terenów eksploatacji surowców, stref od skła-
du materiałów wybuchowych, stref kontrolowanych od gazociągów wysokiego ciśnienia.  
Ograniczenia w zagospodarowaniu przestrzennym winny dotyczyć ochrony istniejącego 
drzewostanu, zwłaszcza zieleni komponowanej. 
 
21. Zauważalna na przestrzeni ostatnich lat jest ekspansja gruntów ornych na terenach do-
tychczas wykorzystywanych jako łąki, względnie pastwiska. Na terenach tych w strukturze 
użytkowania rolniczego powinny dominować użytki zielone, natomiast w chwili obecnej są to 
grunty orne. W strefach dolinnych szczególnie preferowane powinno być utrzymanie użytków 
zielonych, pozwalających zachować przyrodniczą ciągłość przestrzenną dolin funkcjonują-
cych jako korytarze ekologiczne. Zachowanie użytków zielonych jako podstawowej formy 
użytkowania w zasięgu dolin, jest zgodne z lokalnymi warunkami i pozwala utrzymać wysoką 
bioróżnorodność na terenach pozostających w otoczeniu gruntów ornych. 
Powszechną praktyką jest eliminowanie na terenach zabudowy wiejskiej zieleni wysokiej 
oraz wprowadzanie dużego udziału nawierzchni utwardzonych.  
 
22. Nie ustanowiono szczególnych celów ochrony środowiska na szczeblu międzynarodo-
wym, które dotyczyłyby obszaru planu. Najbliższe obszary Natura 2000 położone są poza 
obszarem opracowani i nie są powiązane funkcjonalnie z obszarem planu. Ustalenia planu 
nie będą miały wpływu na obszary Natura 2000. Z analizy zapisów planu wynika, że jego 
ustalenia są zgodne z ustaleniami polityki międzynarodowej, wspólnotowej i krajowej, zawar-
tej w stosownych dokumentach i obowiązujących aktach prawnych. 
 
23. Powierzchnia obszaru planu i ustalone funkcje decydują o tym, że mogą się pojawić 
przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, m.in. takie jak: 
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• instalacje przemysłowe; 
• instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, z wyłączeniem ra-

diolinii, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03 MHz do 
300 000 MHz; 

• zabudowa przemysłowa w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazy-
nowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej 
niż 1 ha – powierzchnia 1EF wynosi 8,44 ha; 

• zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą o powierzchni nie 
mniejszej niż 4 ha; 

• zabudowa usługowa o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 4 ha. 
 
24. Oddziaływania krótkoterminowe dotyczyć będą głównie emisji hałasu i zanieczyszczeń 
do atmosfery w fazie budowy obiektów. Oddziaływania długoterminowe dotyczyć będą zmia-
ny pokrycia terenu, zmniejszenia powierzchni terenów biologicznie czynnych. Szkody wyni-
kające z realizacji planu nie są szkodami kumulacyjnymi, przy których niekorzystny efekt 
ujawnia się dopiero po długotrwałym czasie działania bodźców. 
Drastyczne zmiany dotyczą rzeźby terenu – wyrobiska i zwałowiska na terenach eksploatacji 
PG, zmiany powierzchni ziemi – tereny EF1. 
Źródłami zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleb i ziemi mogą być 
instalacje odprowadzenia ścieków i zbiorniki bezodpływowe oraz tereny komunikacji we-
wnętrznej. 
Emisja zanieczyszczeń do atmosfery powstanie ze względu na potrzebę ogrzewania obiek-
tów. Emisja zanieczyszczeń wiąże się z kontynuacją eksploatacji surowców: wydobyciem, 
pracą zakładów przeróbczych i transportem surowca. 
Projektowany dokument przyczyni się do pogłębiania zmian klimatu poprzez emisje na pro-
jektowanych terenach, zwłaszcza na terenach PU, RUP. 
Źródłem hałasu mogą być dopuszczone obiekty usługowe i produkcyjne oraz tereny komuni-
kacji wewnętrznej. Uciążliwości akustyczne pojawią się też przejściowo w fazie budowy 
obiektów. Będą one powodowane transportem materiałów budowlanych oraz pracą hałaśli-
wego sprzętu. 
Wykorzystanie zasobów środowiska dotyczyć będzie poboru wody i eksploatacji surowców - 
głównie na terenach PG i EF. Na pozostałych terenach nastąpi zniszczenie siedlisk związa-
nych z miedzami gruntów rolnych oraz zbiorowisk pospolitych roślin trawiastych i synantro-
pijnych na gruntach nieużytkowanych rolniczo. Obszar planu stanowią w części grunty bu-
dowlane, tereny różne oraz nieużytki – ich zainwestowanie będzie najmniej niekorzystne. 
Ograniczeniu powierzchni i zniszczeniu ulegną siedliska pospolitych gryzoni i ptaków tere-
nów rolnych. 
Procesy inwestycyjne zagrażają istniejącej zieleni wysokiej. W zagospodarowaniu ogrodów 
przydomowych na ogół wycina się istniejącą zieleń wysoką zastępując ją trawnikiem i krze-
wami iglastymi. 
Realizacja planu wpłynie negatywnie na chronione gatunki i siedliska fauny – stanowisko 
motyla strzępotka hero (o niepotwierdzonym występowaniu) na terenie PG5 i flory – zarazy 
czerwonawej – na terenie PU6. 
Wystąpią zmiany krajobrazu, które następować będą stopniowo. 
Plan ustala ochronę historycznego układu ruralistycznego wsi w granicach ustalonej w planie 
strefie ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego i obiektów ujętych w gminnej ewi-
dencji zabytków. 
Ustalenia planu nie spowodują strat materialnych, rozumianych jako dodatkowe nakłady po-
niesione przez osoby trzecie, konieczne na przeciwdziałanie zanieczyszczeniu środowiska 
lub inne szkody dające się wyrazić w pieniądzu. Możliwość efektywnego zagospodarowania 
terenu zwiększy wpływy do budżetu gminy wynikające z odprowadzanych podatków i możli-
wości sprzedaży działek inwestycyjnych. 
 
25. Przewidziane w planie tereny produkcyjno-usługowe, usługowe planowane do rozbudo-
wy mogą stwarzać uciążliwości głównie w zakresie emisji zanieczyszczeń atmosferycznych. 
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Należy podkreślić, że „nowe” tereny inwestycyjne są położone poza głównymi układami za-
budowy, co powinno ograniczać ewentualne uciążliwości. Teren RUP1 jest znacznie oddalo-
ny od układu osadniczego. 
 Tereny PG – eksploatacji surowców są oddalone od istniejącej i planowanej zabudo-
wy mieszkaniowej, co ogranicza konflikty funkcjonalno – przestrzenne. 
Budowle rolnicze, które dopuszcza się na terenach rolnych R1.1 – R1.25 mogą stwarzać 
incydentalne uciążliwości dla istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej. 
Lokalizacja usług dopuszczonych w obrębie zabudowy mieszkaniowo - usługowej może po-
wodować uciążliwości związane z obsługą komunikacyjną, zwłaszcza dla sąsiednich terenów 
zabudowy mieszkaniowej, a co za tym idzie ryzyko uciążliwości związanej z hałasem i emisją 
zanieczyszczeń. Usługi te nie mogą przekraczać norm hałasu określonych w planie w §6 
planu. 
 Oceniając ustalenia planu w kontekście wartości przyrodniczych terenu, powiązań z 
otoczeniem i planowanego zagospodarowania, ocenia się, że ustalenia terenów eksploatacji 
w połączeniu z terenami o podobnej funkcji w Miedzianej mogą spowodować kumulację ne-
gatywnych oddziaływań na środowisko w zakresie oddziaływania na środowisko wodne, 
emisję zanieczyszczeń atmosferycznych i uciążliwości związane z transportem surowca. 
 
25. Proces użytkowania i zagospodarowania terenu odbywać się będzie z uwzględnieniem 
jego predyspozycji dla rozwoju określonej funkcji z uwzględnieniem infrastruktury technicznej 
i komunikacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obszarów. Ocenia się, że obszar 
planu położony poza terenami zagrożonymi powodzią i dolinami rzek nie ma przeciwwska-
zań do zagospodarowania na cele inwestycyjne pod względem uwarunkowań fizycznych 
środowiska. Tereny budowlane powiązane z istniejącym układem ruralistycznym należy trak-
tować jako tereny przydatne dla funkcji zabudowy, w tym mieszkaniowej, zabudowy zagro-
dowej, usługowej i produkcyjnej. 
 W planie odniesiono się do wymogów przepisów odrębnych. Plan uwzględnia m.in. 
wymagania określone w przepisach odrębnych, dotyczących ochrony środowiska i ochrony 
przyrody. 
 Projekt planu w zakresie rozwiązań przestrzennych w dużym stopniu adaptuje roz-
wiązania przyjęte w dotychczas obowiązującym planie. Na terenach lasów ZL i terenach rol-
nych R obowiązuje zakaz lokalizacji budynków. Eksploatacja kopalin odbywać się będzie w 
graniach ustalonych obszarów górniczych. Zasady i sposoby zagospodarowania terenów 
położonych w obszarze i terenie górniczym określają projekt zagospodarowania złoża oraz 
przepisy odrębne.  
 Projekt planu zapewnia rozwiązanie zabudowy z uwzględnieniem gospodarki wodnej, 
odprowadzania ścieków, gospodarki odpadami, systemów transportowych i komunikacji pu-
blicznej oraz urządzania i kształtowania terenów zieleni. Gospodarka wodna, odprowadzenie 
ścieków, gospodarka odpadami, system transportowy wykorzystywać będą istniejący system 
infrastrukturalny i drogowy. 
Projekt planu uwzględnia konieczność ochrony wód, gleby i ziemi przed zanieczyszczeniem. 
Projekt planu zapewnia ochronę walorów krajobrazowych środowiska poprzez zachowanie 
istniejących terenów otwartych (za wyjątkiem terenów PG i EF), ochronę istniejącego układu 
ruralistycznego. 
Projekt planu ustala zachowanie zespołów drzew i krzewów, w tym zespołów zieleni śród-
polnej, nie kolidujące z warunkami i zasadami zabudowy i zagospodarowania określonymi w 
planie miejscowym 

Dla uwzględniania potrzeb w zakresie ochrony powietrza, wód, gleby, ziemi, ochrony przed 
hałasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi projekt planu ustala: 

• zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed infiltracją zanieczyszczeń, 
• wskazuje tereny o różnych funkcjach ze względu na ochronę przed hałasem; 
• dopuszczenie zasilanie zabudowy w energię z indywidualnych urządzeń wytwarzają-

cych energię elektryczną lub ciepło z odnawialnego źródła energii o mocy nieprze-
kraczającej 50 kW lub 100 kW, zlokalizowanych zgodnie z zasadami określonymi w 
planie. 
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26. Teren gminy charakteryzuje się dużą bioróżnorodnością w skali regionu, występują m.in. 
kompleksy leśne, tereny dolin rzecznych, w tym dolina Strugi. Obszar pokryty zabudową za-
grodową i terenami rolnymi charakteryzuje się niską bioróżnorodnością. Ustalenia planu nie 
przyczynią się do znaczącego obniżenia bioróżnorodności – planowane tereny nie wkraczają 
na tereny cenne przyrodniczo. Tereny o wysokiej wartości przyrodniczej pozostaną niezain-
westowane. Plan uwzględnia obszar chronionych siedlisk przyrodniczych. 
 
27. Ustalenia w obszarze planu zmienią proporcje terenów zainwestowanych do terenów 
otwartych, kosztem terenów rolnych. Odnosząc planowane zainwestowanie do całego obrę-
bu proporcje terenów zainwestowanych do terenów otwartych ulegną dużym zmianom. Na-
leży podkreślić, że nie zmieni się znacząco powierzchnia terenów zainwestowanych w po-
równaniu do aktualne obowiązującego planu, w którym tereny planowanej zabudowy w więk-
szości były już przewidziane pod zainwestowanie. Powierzchnia wsi Kosorowice wynosi 
1729 ha. Powierzchnia obszaru planu wynosi 1146 ha. Dużą powierzchnię zajmą „nowe” 
tereny przemysłowo-usługowe: PU1 – 2,03 ha, PU2 – 6,36 ha, PU3 – 0,47 ha, PU4 – 
4,64 ha, PU5 – 5,08 ha oraz tereny lokalizacji ogniw fotowoltaicznych: EF – 7,02 ha. 
 
28. Projekt planu zawiera podstawowe ustalenia minimalizujące negatywny wpływ na środo-
wisko, dotyczące ochrony środowiska, w tym środowiska wodno – gruntowego, ochrony po-
wietrza i klimatu akustycznego oraz zdrowia ludzi, wymienione już w poprzednich rozdzia-
łach: 
Negatywne oddziaływania na komponenty przyrodnicze środowiska mogą wystąpić na sku-
tek zniszczenia istniejących drzew. Proponowane zapisy do projektu planu: 

• ochronie podlega istniejący wartościowy drzewostan - zakazuje się niszczenia syste-
mu korzeniowego i nieuzasadnionego obcinania koron wartościowych drzew. 

• wprowadzić na terenach PU, PG i EF pasy zieleni izolacyjnej min 15 m, w tym min. 
1 rząd drzew liściastych rodzimych wzdłuż granic działki. 

 
29. Wskazania kompensacyjne, które polegają na odtworzeniu zniszczonych płatów siedlisk 
przyrodniczych i siedlisk gatunków dotyczą stanowiska motyla strzępotka hero na terenie 
koncesjonowanego złoża PG5 – w przypadku potwierdzenia jego występowania oraz stano-
wiska zarazy czerwonawej na terenie PU6. Dla stanowiska zarazy czerwonawej należy 
przewidzieć rozwiązanie w postaci kompensacji przyrodniczej lub wyłączyć ten fragment 
działki z zainwestowani. W przypadku potwierdzenia stanowiska strzępotka hero należy za-
pewnić kompensację przyrodniczą lub przewidzieć działania ograniczające negatywne od-
działywanie eksploatacji surowców, w ramach obowiązującej koncesji. 
 
30. Ze względu na ustalenia obowiązującego planu ustalenie innego wariantu przeznaczenia 
terenu aniżeli zainwestowanie związane z zabudową mieszkaniową wiązałoby się z obciąże-
niem finansowym gminy. W związku z tym oraz ze względu na zasięg planu i jego cele, fakt 
położenia obszaru planu poza obszarami sieci Natura 2000 i brak ustaleń powodujących 
oddziaływania na te obszary nie przedstawia się rozwiązań alternatywnych w zakresie prze-
znaczenia terenu. Jako rozwiązania takie można jednak potraktować proponowane rozwią-
zania w zakresie rozwiązań technicznych przedstawione w niniejszym opracowaniu. 
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Załącznik do prognozy oddziaływania na środowisko 

z elementami opracowania ekofizjograficznego 

Projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Kosorowice-2 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 

 
 Zgodnie z art. 51. ust. 2 pkt 1 ppkt f, oświadczam, że spełniam wymagania, o których 
mowa w art. 74a 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.). 
 
Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 
 
 
mgr inż arch. krajobrazu  

 
 
Katarzyna Pohibiełko 
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ZAŁĄCZNIK NR 1. 
Mapa – stan istniejący obszaru planu wsi Kosorowice. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2. 
Pismo Starostwa Opolskiego na temat występowania na terenie objętym zapisami planu, 

obszarów potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. 
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ZAŁĄCZNIK NR 3. 
Informacja Starostwa Opolskiego na temat występowania na terenie objętym  

zapisami planu, obszarów potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi  
– stan na 19.11.2020 r. 

 
 

 


