
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROG�OZA ODDZIAŁYWA�IA  

�A ŚRODOWISKO 
ustaleń projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Olesno” 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

Opracowanie:  

mgr inż. Rafał Odachowski 
 

 

 

 

 

WROCŁAW 2015 



 2

 

Spis treści 
 

 

1. Wprowadzenie ..................................................................................................................... 3 
1.1. Podstawa prawna, cel i zakres opracowania ................................................................... 3 
1.2. Metody pracy ................................................................................................................... 3 
1.3. Wykorzystane materiały i powiązania z innymi dokumentami ...................................... 4 
1.4. Informacje o zawartości, głównych celach projektu zmiany Studium ............................ 5 

2. Ocena stanu i funkcjonowania środowiska oraz tendencje zmian przy braku 
realizacji zmiany Studium ......................................................................................................... 5 

2.1 Charakterystyka środowiska przyrodniczego ................................................................ 5 
2.2 Prawne formy ochrony przyrody ................................................................................. 18 
2.3 Stan oraz tendencje przeobrażeń środowiska przyrodniczego .................................... 23 
2.4. Uwarunkowania ekofizjograficzne ............................................................................... 28 
2.5. Tendencje zmian w środowisku w przypadku braku realizacji projektu zmiany 

Studium ....................................................................................................................... 31 

3.  Analiza ustaleń projektu zmiany Studium i ocena zgodności z uwarunkowaniami 
ekofizjograficznymi ................................................................................................................ 32 

3.1 Ustalenia dotyczące rozwoju zabudowy ..................................................................... 32 
3.2. Ustalenia dotyczące rozwoju systemów infrastruktury technicznej ........................... 33 
3.3 Ustalenia w zakresie rozwoju układu komunikacyjnego ............................................ 34 
3.4. Ustalenia dotyczące rozwoju energetyki odnawialnej ................................................ 35 
3.5. Ustalenia w zakresie eksploatacji surowców mineralnych ......................................... 36 
3.6.   Ocena zgodności z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi .................................... 37 

4. Przewidywany wpływ realizacji ustaleń projektu zmiany Studium na środowisko ......... 37 
4.1. Analiza wpływu ustaleń zmiany Studium na środowisko ........................................... 37 
4.2.  Analiza wpływu na formy ochrony przyrody ............................................................. 44 
4.4. Oddziaływanie projektu zmiany Studium poza obszarem opracowania ..................... 45 
4.5. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko .................. 45 
4.6. Kompleksowa ocena skutków wpływu ustaleń projektu zmiany Studium na 

środowisko .................................................................................................................. 46 

5. Metody analizy realizacji postanowień projektu zmiany Studium ................................... 47 

6. Przedstawienie rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub 
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko .................................. 48 

7. Analiza i ocena celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu 
międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym istotnych z punktu widzenia 
projektowanego dokumentu .................................................................................................... 49 

8. Streszczenie ....................................................................................................................... 51 
 

 
 

 
 
 



 3

1. Wprowadzenie 

 

1.1. Podstawa prawna, cel i zakres opracowania 

Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu 
zmian „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Olesno” wynika z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, która jednocześnie ustala zakres merytoryczny opracowania. 
Organ opracowujący projekt Studium jest zobowiązany do sporządzenia prognozy 
oddziaływania na środowisko (art. 51, ust. 1) oraz przeprowadzenia postępowania w sprawie 
oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji Studium i zapewnić w nim udział 
społeczeństwa (art. 54, ust 1 i 2). Art. 50 zobowiązuje do przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko także w przypadku wprowadzania zmian do już przyjętego 
dokumentu. 

Zmiana studium została zainicjowana uchwałą Nr XXIX/231/13 Rady Miejskiej 
w Oleśnie z dnia 29 stycznia 2013 r. Jest to pierwsza zmiana obowiązującego od 2000 r. 
dokumentu w zakresie granic administracyjnych gminy. 

Celem sporządzenia prognozy jest ocena skutków (zarówno negatywnych, jak i 
pozytywnych), jakie mogą wynikać z projektowanego przeznaczenia terenu oraz realizacji 
ustaleń projektu Studium na środowisko, a w szczególności na różnorodność biologiczną, 
ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby 
naturalne oraz zabytki, z uwzględnieniem wzajemnych powiązań między tymi elementami.  

W opracowaniu przedstawiono analizę stanu i funkcjonowania środowiska, jego 
zasobów, odporności na degradację i zdolności do regeneracji wynikających z uwarunkowań 
przyrodniczych. Ponadto prognoza ocenia rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne i inne 
ustalenia zawarte w projekcie zmiany Studium pod kątem zgodności z uwarunkowaniami 
ekofizjograficznymi, zgodności z przepisami prawa dotyczącymi ochrony środowiska (w 
szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) oraz ochrony różnorodności biologicznej. Prognoza 
identyfikuje przewidywane zagrożenia dla środowiska, które mogą powstać na terenach 
znajdujących się w zasięgu oddziaływania wynikającego z realizacji ustaleń Studium.  

 

1.2. Metody pracy 

W trakcie przygotowania niniejszego opracowania rozpoznano walory i zasoby 
przyrodnicze, stan zagospodarowania, walory krajobrazowe, stan środowiska i istniejące 
zagrożenia oraz uciążliwości dla środowiska i zdrowia człowieka. Przeanalizowano wzajemne 
powiązania między elementami środowiska, odporność poszczególnych elementów 
środowiska na degradację oraz dokonano kompleksowej oceny terenu. Wykorzystano 
opracowania poruszające problematykę ochrony środowiska Gminy Olesno, materiały 
kartograficzne, a także przeprowadzono wizję terenu. Zastosowana w prognozie metoda 
polega na porównaniu aktualnego funkcjonowania obszaru z funkcjonowaniem 
przewidywanym jako skutek realizacji ustaleń projektu zmiany Studium.  
 Realizacja ustaleń zawartych w projekcie zmiany Studium spowoduje zróżnicowane 
zmiany w środowisku. Ich charakter, intensywność oraz zasięg uzależniony będzie od 
faktycznego sposobu zagospodarowania terenu oraz stopnia realizacji zapisów zawartych w 
projekcie zmiany Studium.  
 Ocenę następstw realizacji ustaleń projektowanego dokumentu dokonano z podziałem 
ze względu na wpływ na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego i 
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antropogenicznego (w tym na zdrowie ludzi) znajdującego się w obrębie granic omawianego 
obszaru, uwzględniając wzajemne zależności między nimi. Wpływ na środowisko skutków 
realizacji ustaleń projektu zmiany Studium różnicuje się w zależności od: 

– bezpośredniości oddziaływania – bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane; 
– okresu trwania oddziaływania – długoterminowe, średnioterminowe, krótkoterminowe; 
– częstotliwości oddziaływania – stałe, chwilowe; 
– charakteru zmian – pozytywne, negatywne, bez znaczenia; 
– zasięgu oddziaływania – miejscowe, lokalne, ponadlokalne, regionalne, 

ponadregionalne; 
– trwałości przekształceń – nieodwracalne, częściowo odwracalne, odwracalne, możliwe 

do rewaloryzacji; 
– intensywności przekształceń - nieistotne, nieznaczne, zauważalne, duże, zupełne. 

Oddziaływanie na poszczególne komponenty środowiska zgodnie z przyjętymi 
założeniami przedstawiono również w formie tabelarycznej. Na rysunku prognozy 
poszczególne tereny pogrupowano według stopnia wpływu na środowisko. Wskazano tereny 
mogące w sposób niekorzystny wpłynąć na środowisko, tereny oddziałujące w sposób 
umiarkowany bądź nie powodujący zmian w środowisku, tereny o korzystnym wpływie a 
także zachowane tereny rolne. 

 

1.3. Wykorzystane materiały i powiązania z innymi dokumentami 

Przy opracowywaniu niniejszego dokumentu uwzględniono: 
– tekst i rysunek projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Olesno;  
– „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Olesno”; 
– „Opracowanie ekofizjograficzne gminy Olesno”, mgr A. Trela, dr K. Spałek, mgr R. 

Trela, mgr inż. M. Michałowski, Finanse & Środowisko Biuro doradztwa i analiz, 
Olesno 2013 r.; 

– „Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla gminy Olesno na lata 2011 – 2014 z 
perspektywą do roku 2018”, Eko-precyzja, Ustroń; 

– Program ochrony środowiska dla województwa opolskiego na lata 2012-2015 z 
perspektywą do roku 2019, 2012, UMWO, Opole; 

– Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego, 2010, Urząd 
Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole; 

– „Ważniejsze uwarunkowania przyrodnicze a wydobywanie kruszyw”, K. Martyniak, 
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, Studia i Materiały Nr 
39, 2011 r. 

– Raporty o stanie środowiska w województwie opolskim, Bibliotek Monitoringu 
Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu; 

– Opracowania kartograficzne i inne dane zamieszczone na serwisie 
http://maps.geoportal.gov.pl; 

– Informacje zamieszczone w serwisie internetowym Państwowego Instytutu 
Geologicznego http://geoportal.pgi.gov.pl; 

– Aktualne akty prawne pochodzące z bazy umieszczonej na stronie internetowej 
http://isip.sejm.gov.pl. 

Inne, nie wymienione pozycje wymienione są w tekście.  
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1.4. Informacje o zawartości, głównych celach projektu zmiany Studium 

 Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy określa politykę 
przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania. Głównym celem opisywanego 
dokumentu jest zapewnienie podstaw formalno-prawnych i merytorycznych do przygotowania 
realizacji inwestycji powodujących skutki przestrzenne w obszarze gminy Olesno. Realizacja 
celów przestrzennej polityki odbywa się za pośrednictwem miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Zmiana Studium stwarza warunki dla rozwoju przestrzennego gminy. Główne kierunki 
zmian przestrzennych obejmują rozwój zabudowy mieszkaniowej, usługowej, a także 
zabudowy przemysłowej (aktywności gospodarczej). W projekcie zmiany Studium wskazuje 
się tereny przeznaczone pod rozwój nowych funkcji, ale i również uwzględnia się obszary 
zainwestowane, zabudowane m.in. na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenów oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. Tereny inwestycyjne stanowią w głównej mierze tereny użytków rolnych, 
położonych zarówno w mieście Olesno, jak i na obszarach wiejskich. W projekcie Studium 
zachowuje się istniejące zainwestowanie gminy oraz istniejącą sieć drogową. W zakresie 
rozwoju sieci drogowej i kolejowej uwzględnia się budowę obwodnicy w ciągu drogi krajowej 
S11, przebudowę do parametrów G (droga klasy głównej) drogi wojewódzkiej nr 901 i 
modernizację linii kolejowej nr 143 Kalety – Wrocław. 

Zwiększaniu powierzchni terenów zainwestowanych towarzyszyć będzie rozwój 
infrastruktury drogowej i technicznej. Umożliwia się rozwój energetyki odnawialnej. 

Istotne jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju osadnictwa oraz ochrona cennych 
elementów środowiska, w tym zasobów wodnych, rolniczego krajobrazu oraz terenów 
leśnych.  

 
2. Ocena stanu i funkcjonowania środowiska oraz tendencje zmian przy 

braku realizacji zmiany Studium 
 

2.1 Charakterystyka środowiska przyrodniczego 

 

Położenie geograficzne i administracyjne 

Gmina Olesno położona jest w południowo-zachodniej części Polski, w północno-
wschodnim skraju województwa opolskiego, w powiecie oleskim. Graniczy z gminami: 
Gorzów Śląski, Radłów, Dobrodzień i Zębowice położonymi w powiecie oleskim, gminami 
Kluczbork i Lasowice Wielkie położonymi w powiecie kluczborskim, gminami Krzepice i 
Przystajń położonymi powiecie kłobuckim, oraz gminą Ciasna położoną w powiecie 
lublinieckim.  

Obszar gminy Olesno stanowi przykład krajobrazu kulturowego położonego 
w dolinach rzecznych oraz na wysoczyźnie częściowo falistej i pagórkowatej. Ukształtowany 
częściowo przez człowieka jednak cechujący się dominacją terenów zalesionych, naturalną 
roślinnością łąk, malowniczością pól uprawnych, posiada wysokie walory krajobrazowe 
stanowiące przede wszystkim tło dla historycznych sylwet miejscowości. 

Przez gminę, w tym miasto Olesno, przebiega droga krajowa nr 11 relacji Kołobrzeg - 
Bytom, łącząca Śląsk z Wielkopolską i Pomorzem oraz drogi wojewódzkie nr 494, nr 487 i 
nr 901. Gminę przecina dwutorowa linia kolejowa nr 143 relacji Kalety – Wrocław 
Mikołajów, ze stacją w Oleśnie i przystankami kolejowymi w Sowczycach i Starym Oleśnie. 
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Linia kolejowa łączy miasta północnej części województwa (Olesno, Kluczbork, Wołczyn, 
Namysłów)  z Wrocławiem i Katowicami, a poprzez węzeł w Kluczborku z Poznaniem. 

Według regionalizacji Polski na jednostki fizycznogeograficzne (Kondracki, 2000), 
tereny gminy Olesno leżą na skraju dwóch makroregionów: Niziny Śląskiej – mezoregion 
Równina Opolska (318.57) oraz Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej - mezoregion Próg Woźnicki 
(341.23), Obniżenie Liswarty – Prosny (341.22) i Próg Herbski (341.24). Granice między 
makroregionami przebiegają na zachód od miejscowości Leśna, poprzez Łowoszów, 
Wojciechów i dalej w kierunku Praszki. 

 

Zagospodarowanie 

Olesno jest gminą miejsko – wiejską. Układ osadniczy gminy tworzy 37 jednostek 
osadniczych, w tym miasto Olesno i 18 wsi sołeckich. Ogólna powierzchnia gminy wynosi 24 
090 ha. Lasy pokrywają ponad 43 % powierzchni gminy, zajmując ogółem 10 354 ha. Użytki 
rolne stanowią 11 950 ha. Pozostałe tereny, w tym tereny zabudowane zajmują 1 776 ha (dane 
z GUS stan na 2013 r.). 

Strukturę komunikacyjną stanowi układ promienisty dróg zapewniający dobrą obsługę 
gminy w relacjach zewnętrznych. Podstawę sieci komunikacyjnej stanowi droga krajowa 
nr 11 oraz drogi wojewódzkie nr 494, nr 487 i nr 901. Uzupełnienie układu stanowi gęsta sieć 
dróg powiatowych i gminnych.  

W strukturze osadniczej na pierwszy plan wysuwa się dominującą pozycja miasta 
Olesna. Olesno stanowi siedzibę władz administracyjnych gminy i powiatu. Odgrywa ono 
podstawową rolę w systemie gospodarczym i społecznym regionu. Stanowi miejsce 
koncentracji aktywności gospodarczej oraz miejsc pracy.  

Układ osadniczy miasta Olesna stanowi zabudowa wielorodzinna zlokalizowana w 
centrum i wschodniej części miasta. Centrum miasta stanowią kwartały historycznej 
zabudowy, którą tworzą niskie, najczęściej dwu i trzykondygnacyjne budynki z cegły o 
spadzistych dachach, uzupełnione mało atrakcyjną pod względem architektonicznym 
zabudową lat 80-tych. Typowym widokiem są lokale usługowe usytuowane w parterach 
budynków. Południowo-zachodnia i północno-zachodnia część miasta jest miejscem 
rozwijającej się zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Uzupełnienie struktury 
funkcjonalnej miasta stanowi rolnictwo, które wobec narastającej presji urbanistycznej jest 
sukcesywnie wypierane z obszaru miasta. 

Wiejskie jednostki osadnicze są rozproszone na obszarze całej gminy, a ich zabudowa 
koncentruje się wzdłuż szlaków komunikacyjnych lub wzdłuż łąk i cieków wodnych. Do 
największych miejscowości pod względem zaludnienia (powyżej 800 mieszkańców) zalicza 
się: Bodzanowice (niegdyś ośrodek wydobywczy rud żelaza i wapnia) i Borki Wielkie 
(najstarsza miejscowość w gminie) oraz nieco mniejsze Wojciechów, Sowczyce, Świercze, 
Łowoszów i Stare Olesno (położone w bliskim sąsiedztwie miasta lub wzdłuż ważniejszych 
szlaków komunikacyjnych). Na terenach wiejskich dominuje zabudowa jednorodzinna oraz 
zagrodowa. Przeważają siedliska, które tworzą budynki mieszkaniowe wraz z budynkami 
gospodarczymi. Zespoły budynków wielorodzinnych zlokalizowane są w Sowczycach i 
Starym Oleśnie, gdzie funkcjonowały zakłady rolnicze PGR. Pojedyncze budynki zabudowy 
wielorodzinnej znajdują się w Wojciechowie przy dawnej roszarni lnu, Bodzanowicach przy 
dawnej gorzelni, miejscowości Kucoby oraz w Świerczu. Jednostki wiejskie wyposażone są 
jedynie w podstawowy zakres usług. W nielicznych miejscowościach zlokalizowany są tereny 
aktywności gospodarczej.  
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Rzeźba terenu 

Obszar gminy wykazuje zróżnicowanie, zarówno pod względem struktury 
przestrzennej i form morfologicznych, jak i deniwelacji terenu. Rzeźba terenu ma charakter 
polodowcowy, ukształtowany głównie w okresie zlodowacenia środkowopolskiego oraz 
późniejszą działalność rzek. Powierzchnia terenu jest przekształcona antropogenicznie na 
skutek rozwoju osadnictwa oraz wprowadzenia upraw rolnych. 

Rzeźba terenu w większości przyjmuje charakter równinno-falisty, przechodzący 
miejscami w pagórkowaty. Spadki terenu kształtują się w przedziale 0 - 5%, miejscami w 
strefach krawędziowych dolin i pagórków morenowych spadki mogą dochodzić do 15%. 
Obniżenie terenu występuje od obszarów położonych na południe od Olesna, w kierunku 
zachodnim, północno-zachodnim i wschodnim, do dolin rzecznych: Stobrawy, Wilczej Wody i 
Liswarty. Najwyższe wzniesienie na terenie gminy położone jest na południe od Olesna i 
wynosi 280. m. n.p.m. Najniższy punkt położony jest w rejonie przysiółka Stara Chudoba na 
wysokości 198 m. Zróżnicowanie wysokości na terenie gminy wynosi ok. 82 m, co jest 
wielkością średnią, nie świadczącą o znacznym zróżnicowaniu hipsometrycznym gminy. 

Rzeźba terenu nie stwarza szczególnych ograniczeń dla lokalizacji zabudowy, 
z wyjątkiem lokalnie występujących większych spadków terenu na krawędziach dolin 
rzecznych.  

Według „Przeglądowej mapy osuwisk i obszarów predysponowanych do 
występowania ruchów masowych w województwie opolskim” opublikowanej przez 
Państwowy Instytut Geologiczny, na terenie gminy nie identyfikuje się terenów narażonych na 
osuwanie się mas ziemnych. 
 

Charakterystyka geologiczna 

Obszar gminy Olesno leży w zasięgu dużej jednostki strukturalnej – monokliny 
przedsudeckiej i monokliny śląsko-krakowskiej [Kozłowski, 1979; Mapa geologiczna]. 

Głębokie podłoże budują skały karbonu, dewonu i być może dolnego paleozoiku, na 
którym zalegają utwory permo-mezozoicznych.  

Na zachód od linii Łomnica - Olesno – Kluczbork pod utworami czwartorzędowymi 
zalegają utwory górnego triasu. Głębokość występowania stropu utworów triasu jest 
zróżnicowana od 10 - 30 m poniżej poziomu terenu. 

Utwory jury dolnej występują głównie we wschodniej części gminy, na wschód od linii 
Łomnica - Olesno - Kluczbork. Występowanie utworów tego wieku blisko powierzchni 
stwierdzono w rejonie Bodzanowic i Kucob. Są to gruboziarniste, zwięzłe warstwowane 
piaskowce, zawierające smugi kaolinowej gliny oraz iły ciemnopopielate, plastyczne, zwarte, 
miejscami przechodzące w iłołupki, z charakterystycznymi przewarstwieniami piasków 
pylastych, czasami drobnoziarnistych oraz nieregularnymi przerostami piaskowca 
drobnoziarnistego. Są to utwory liasowe warstw helenowskich dolnych. Strefa dolnojurajskich 
(lias) piaskowców, piasków, żwirów, iłów, przechodzi w rejonie Bodzanowic w piaski i 
piaskowce żelaziste środkowej jury (dogger). Osady doggeru występują w najbardziej na 
wschód wysuniętej części gminy jako tzw. warstwy kościeliskie, piaskowce i piaski 
gruboziarniste, o miąższości ok. 50 m. 

Rzeźba podłoża podczwartorzędowego jest dość skomplikowana i urozmaicona 
(szczególnie wschodnia części gminy), co ma wpływ na ukształtowanie terenu gminy. 
Bezpośrednio na utworach górnego triasu i jury dolnej lub środkowej na omawianym obszarze 
leżą osady kenozoiczne – czwartorzędowe, o miąższościach od kilku do kilkudziesięciu 
metrów (60 m w okolicy Olesna). 

Zdecydowanie najważniejszą rolę odgrywają utwory zlodowacenia 
środkowopolskiego. W okolicy Olesna występują utwory lodowcowe i wodnolodowcowe, w 
których budowie biorą udział gliny zwałowe oraz piaski i żwiry wodnolodowcowe, 
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wykształcone lokalnie na podłożu moreny dennej. Kompleks utworów plejstoceńskich 
wykształcony jest w szczególności jako równiny sandrowe strefy ablacyjnej przedpola 
lądolodu stadiału odrzańskiego (maksymalnego) zlodowacenia środkowopolskiego. W ich 
budowie biorą udział piaski i żwiry wodnolodowcowe, różnoziarniste, lokalnie rozwinięte na 
glinach zwałowych stadiału Odry. Lokalnie, w południowej części gminy (na zachód i 
północny - wschód od Olesna) rozwinęły się formy związane z deglacjacją arealną czoła 
lodowcowego – pagóry kemowe. Zbudowane są one z piasków i żwirów krzyżowo-
warstwowanych. Występują tu także utwory rzeczne plejstoceńskie i holoceńskie budujące 
terasy nadzalewowe i zalewowe w dolinach rzek. 

Utwory czwartorzędowe występują na całym obszarze opracowania. Dominującymi 
powierzchniowymi utworami geologicznymi gminy Olesno są formacje plejstoceńskie, 
wodnolodowcowe lub lodowcowe związane ze stadiałem maksymalnym i stadiałem 
mazowiecko-podlaskim (Warty) zlodowacenia środkowopolskiego oraz działalnością rzek. Są 
to głównie piaski i żwiry wodnolodowcowe (są to najczęściej piaski średnioziarniste z 
domieszką żwirów drobno i średnioziarnistych), gliny zwałowe (tworzą stosunkowo zwarty 
poziom miąższości 5 - 15 m, występują na powierzchni w postaci rozległych płatów, 
częściowo przykrytych warstwą piasków i żwirów wodnolodowcowych), piaski, żwiry i głazy 
lodowcowe, piaski żwiry i głazy moren czołowych (występują głównie na południe od Olesna) 
oraz iły, mułki, piaski i żwiry kemów. 

W okresie zlodowacenia północnopolskiego osadziły się piaski i żwiry rzeczne, które 
obecnie budują tarasy nadzalewowe Stobrawy, Bzinicy, Łomnicy i Liswarty o miąższości ok. 
10 - 15 m. Piaski eoliczne pochodzenia plejstoceńskiego występują w środkowej części 
gminy. Nie zajmują rozległych powierzchni, a ich wysokość względna nie przekracza 10 m. 
Utwory holocenu stanowią mułki, piaski i żwiry rzeczne terasów zalewowych, które 
występują wzdłuż cieków w dolinie Stobrawy, Łomnicy i Liswarty. Miąższość ich nie 
przekracza 10 m, przeważnie wynosi 1 - 3 m. Namuły, miejscami torfiaste i tory występują w 
dnach dolin rzecznych Stobrawy, Budkowiczanki, Łomnicy i Liswarty oraz w zagłębieniach 
bezodpływowych i miejscach o utrudnionym odpływie wód. Są to piaski drobnoziarniste, 
pylaste z domieszką części organicznych i torfy zawierające dużo części mineralnych. 
Miąższość ich wynosi 0,7 - 4 m. 

Generalnie warunki dla celów posadowienia budowli ocenia się jako: przeciętne w 
obrębie glin zwałowych, dobre w obrębie piasków i żwirów oraz słabe w obrębie namułów w 
dolinach rzecznych, iłów zastoiskowych oraz piasków wydmowych. Nośność gruntów 
gliniastych, iłów, mułków i pyłów uzależniona jest od stopnia uplastycznienia gruntu i 
głębokości zwierciadła wody. Z uwagi na skłonność do uplastyczniania pod wypływem wody 
i wilgoci przy głębokim posadowieniu wymagane jest odwodnienie i zabezpieczenie przeciw 
wilgotnościowe lub wymiana gruntów. Na większości obszaru gminy (ok. 80%) występuje 
nośne podłoże budowlane, korzystne dla lokalizacji zabudowy i zainwestowania.  
 

Występowanie złóż, obszary i tereny górnicze 

Budowa geologiczna w obrębie gminy Olesno sprzyja występowaniu surowców 
pospolitych, głównie piasków i żwirów oraz iłów. Występowanie kruszyw naturalnych o 
znaczeniu przemysłowym związane jest tu z działalnością lodowca oraz osadami triasu i jury.  

Utwory te od wielu lat stanowiły lokalną bazę dla eksploatacji kruszywa naturalnego 
(Olesno, Olesno - Wachów) oraz surowca dla ceramiki budowlanej (Olesno - Wachów, 
Boroszów, Bodzanowice), przy czym ich zasoby są niewielkie i nie mają dużego znaczenia 
perspektywicznego. 

Występujące na terenie gminy Olesno złoża to (Tabela 1): 
- kruszywo naturalne (8 złóż), 
- surowce ilaste ceramiki budowlanej (3 złoża).  
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Tab. 1. Wykaz udokumentowanych złóż na terenie gminy Olesno 

(źródło: Bilans zasobów złóż kopali w Polsce, stan na 31.12. 2012) 

Nazwa złoża 

(numer złoża) 

Zasoby  

geologiczne  

bilansowe 

Powierzchnia 

złoża 

Obszar i teren 

górniczy 
Stan zagospodarowania złoża 

Typ kopaliny: kruszywo naturalne 

Broniec 

(KN2830) 
27 000 t 0,71 ha - złoże, z którego wydobycie zostało zaniechane 

Grodzisko 

(KN2855) 
11 000 t 0,15 ha - złoże, z którego wydobycie zostało zaniechane 

Kucoby 

(KN2854) 
49 000 t 0,58 ha - złoże, z którego wydobycie zostało zaniechane 

Kucoby 

(KN2831) 
46 000 t 0,55 ha - złoże, z którego wydobycie zostało zaniechane 

Łomnica 

(KN12384) 
130 000 t  1,87 ha - 

złoże rozpoznane szczegółowo w kat. 

A+B+C1, nieeksploatowane 

Olesno 

(KN2818) 
190 000 t 2,90 ha 

OG Olesno 

- zniesiony 

TG Olesno 

- aktualny 

złoże zagospodarowane, eksploatowane 

okresowo,  

Wachów 

(KN4090) 
40 000 t 1,21 ha 

OG Wachów 

- zniesiony 

TG Wachów 

- aktualny 

złoże, z którego wydobycie zostało 

zaniechane,  

obszar w trakcie rekultywacji (kierunek 

wodny i rekreacyjno-parkowy) 

Wojciechów 

(KN5035) 
14 000 t 0,23 ha - 

złoże, z którego wydobycie zostało zaniechane 

obszar w trakcie rekultywacji (kierunek rolno-

leśny) 

Typ kopaliny: surowce ilaste ceramiki budowlanej 

Bodzanowice 

(IB2989) 
231 000 t 4,81 ha - złoże, z którego wydobycie zostało zaniechane 

Boroszów I 

(IB10005) 
193 000 t 1,99 ha 

OG Boroszów 1 

- zniesiony 

TG Boroszów 1 

- aktualny 

złoże rozpoznane szczegółowo w kat. 

A+B+C1 

rekultywacja obszaru zakończona (kierunek 

rolno-leśny) 

Olesno-Wachów 

(IB2148) 
1 488 000 t 12,46 ha 

OG Wysoka 

- aktualny 

TG Wysoka 

- aktualny 

złoże, z którego wydobycie zostało zaniechane 

 
Działanie zakładu górniczego i sposób wydobycia złoża wymaga ustanowienia obszaru 

i terenu górniczego. Definicje obszaru i terenu górniczego zawiera Prawo geologiczne i 
górnicze. Obszar górniczy jest to przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest 
uprawniony do wydobywania kopaliny, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania 
substancji, podziemnego składowania odpadów oraz prowadzenia robót górniczych 
niezbędnych do wykonywania koncesji. Teren górniczy to przestrzeń objęta przewidywanymi 
szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego.  
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Na terenie gminy Olesno aktualny obszar górniczy jest ustanowiony dla złoża Olesno-
Wachów. Aktualne tereny górnicze ustanowione są dla złóż Olesno, Wachów, Wojciechów, 
Boroszów I oraz Olesno-Wachów. Wykaz obszarów i terenów górniczych dla 
udokumentowanych złóż na terenie gminy został przedstawiony w Tabela 1. 

 

Wody powierzchniowe i zagrożenie powodziowe 

Obszar gminy położony jest w dorzeczu rzeki Odry. Posiada dobrze rozwiniętą sieć 
rzeczną. Przez teren gminy przebiega dział wodny II rzędu pomiędzy dorzeczami Odry i 
Warty, stąd charakterystyczną cechą jest występowanie licznych obszarów źródliskowych 
rzek, stanowiących dopływy niższych rzędów Odry i Warty. Na obszarze opracowania mają 
swe źródła m.in: rzeka Stobrawa, Budkowiczanka, Łomnica oraz wiele innych małych, 
bezimiennych cieków. 

Głównymi rzekami w zachodniej części gminy są Stobrawa, Budkowiczanka oraz 
Łomnica, Prąd i Liswarta w części wschodniej. Główne cieki to rzeki o charakterze nizinnym, 
z deszczowo-śnieżnym reżimem zasilania, o stosunkowo znacznych przyborach wody w 
okresie roztopów wiosennych i małych przyborach w okresie maksimum opadów letnich. 

Stobrawa ma swoje źródła w gminie Olesno, gdzie podobnie jak Budkowiczanka 
wypływa z wyżynnego Progu Woźnickiego (341.23). Wysokość obszaru źródliskowego rzeki 
wynosi ok. 265 m n.p.m. Stobrawa płynie ze wschodu na zachód łukiem wygiętym ku 
północy. Duże zróżnicowanie elementów systemu hydrograficznego rzeki na odcinku 
źródliskowym sprzyja wykształceniu się zbliżonych do naturalnych i często unikalnych 
warunków ekologicznych korzystnych dla powstania i trwania rzadkich typów ekosystemów 
wodno-błotnych, łąkowych i leśnych oraz występowania licznych chronionych i rzadkich 
gatunków zwierząt i roślin. Koryto jest uregulowane na całym odcinku, ale początkowy 
odcinek ma charakter zbliżony do naturalnego. Stobrawa wpływa do Odry na wysokości ok. 
136 m n.p.m na terenie gminy Popielów. Na dorzecze Stobrawy składają się zlewnie cieków 
niższych rzędów, wśród których wyróżniają się: Budkowiczanka i Dobra.  

Budkowiczanka ma swoje źródła ok. 1 km na wschód od Łowoszowa. Od źródeł do 
ujścia ciek płynie w kierunku zachodnim, równolegle do Stobrawy, w odległości kilku do 
kilkunastu kilometrów na południe. Zlewnia Budkowiczanka jest wydłużona i mniej więcej 
symetryczne, jej koryto na większości odcinków proste i uregulowane. Szerokość koryta w 
większości nie przekracza 2-3 m. Budkowiczanka uchodzi do Stobrawy na północ od 
Krogulina (gmina Pokój), na wysokości ok. 150 m. n.p.m. 

Dobra ma swoje źródła w okolicach Leśnej. Od odcinka źródłowego jej dolina jest 
jednym z najwartościowszych przyrodniczo terenów województwa. Dobra wykształca długie i 
wąskie dorzecze, o wyraźnej asymetrii na korzyść lepiej rozwiniętej części południowej. 

Rzeka Liswarta stanowi wschodnią granicę gminy. Całkowita długość rzeki wynosi 93 
km. Jej źródła znajdują się na Wyżynie Śląskiej, w gminie Woźniki, w Mzykach. Jest lewym 
dopływem Warty, do której uchodzi w okolicach wsi Kule.  

Na sieć hydrologiczną składają się także liczne mniejsze cieki, stawy, wyrobiska 
poeksploatacyjne, torfowiska, starorzecza, niewielkie oczka wodne, niecki bezodpływowe, 
tereny zalewowe oraz rozbudowana sieć kanałów i rowów melioracyjnych. 

Na terenie gminy występują stawy wykorzystywane głównie do hodowli ryb oraz 
zbiorniki wodne poeksploatacyjne o potencjale turystyczno - rekreacyjnym. Przeważnie 
zbiorniki wodne mają niewielką powierzchnię (od 0,01 ha do 0,2). Zbiorniki występują m.in. 
na rzece Wilcza Woda (największe zgrupowanie), w Starym Oleśnie (zbiorniki rekreacyjne), 
staw Żurawiniec k. Boroszowa, zbiornik Kucoby na rzece Prąd i Borki Wielkie na rzece 
Łomnica. W dolinie Liswarty występują także starorzecza. 
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Większość zbiorników wodnych gminy Olesno posiada bardzo wysokie walory 
faunistyczne, a także florystyczne. Zbiornikami o szczególnych walorach przyrodniczych są: 
stawy w dolinie Wilczej Wody, staw Żurawiniec oraz staw w Borkach Wielkich. 

System licznych zbiorników wodnych uzupełniają torfowiska, które podobnie jak 
stawy posiadają bardzo wysoką wartość retencyjną i przyrodniczą. Znajdują się one jednak 
pod silną presją odwadniających melioracji, które prowadzą do ich degradacji. Największe 
obszary występowania torfowisk zlokalizowane są w dolinach rzecznych Liswarty, Prądu, 
Stobrawy oraz na terenach źródliskowych w okolicy Kucob i Leśnej. 

W 1997 r. teren gminy nawiedziła największa w historii powódź. Obszar przykryty 
lustrem wody wynosił ok. 629 ha, głównie w dolinach rzeki Liswarty, gdzie zalaniu uległy 
m.in. domostwa i tereny rolne wsi Bodzanowice i Kucoby oraz w dolinie rzeki Łomnica, gdzie 
zalaniu i zniszczeniu podlegały tereny zabudowy mieszkalnej, infrastruktury komunikacyjnej 
wsi Łomnica i Borki Wielkie. D 

Od kwietnia 2015 r. terenie gminy Olesno obowiązują mapy zagrożenia i ryzyka 
powodziowego sporządzone dla rzeki Liswarty. Zgodnie z treścią map wzdłuż rzeki występują 
obszary szczególnego zagrożenia powodzią. Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią 
obowiązują przepisy regulujące zasady gospodarowania wodami. 

 

Wody podziemne 

Na obszarze gminy występują wody gruntowe poziomu wodonośnego plejstoceńsko-
holoceńskiego związanego głównie z utworami wodnolodowcowymi i rzecznymi. Większa 
część gminy (ok. 60%), głównie na wysoczyźnie plejstoceńskiej charakteryzuje się 
korzystnymi dla zabudowy warunkami wodnymi. Wody gruntowe występują na głębokości, 
powyżej 2 - 3 m p.p.t. W pasie terenu przylegającym do dolin rzecznych wody wgłębne 
występują na głębokości ok. 2,0 m oraz dopływów Liswarty i Stobrawy. 

Niekorzystne warunki wodne dla potrzeb budownictwa występują na stosunkowo 
niewielkim terenie, głównie w obrębie dna i teras zalewowych rzeki Liswarty, Stobrawy, 
Łomnicy, Prądu, Budkowiczanki oraz innych pomniejszych cieków i w obniżeniach terenu. 
Poziom ten wykształcony jest w utworach piaszczysto-żwirowych teras zalewowych i 
nadzalewowych dolin rzecznych, lokalnie przykryty jest pokrywą utworów organicznych i 
madowych. Zasilanie poziomu odbywa się głównie poprzez opad, przepływ rzeczny oraz 
spływ powierzchniowy z otoczenia doliny.  

Wody przypowierzchniowe występują na terenie całej gminy w strefach lokalnych 
obniżeń terenowych (lokalne podmokłości, zabagnienia, torfowiska) oraz zalegania w podłożu 
utworów nieprzepuszczalnych, na głębokościach w przedziale 0,1- 0,5 m. 

Zachodnia część terenu gminy znajduje się w granicach głównego zbiornika wód 
podziemnych nr 325 Zbiornik Częstochowa (W). 

 

Klimat lokalny 

Pod względem klimatycznym gmina Olesno zaliczona została do Częstochowsko - 
Kieleckiej Dzielnicy Klimatycznej. Warunki klimatyczne gminy Olesno, z powodu położenia 
na skraju Wyżyny Śląskiej są odrobinę ostrzejsze niż panujące na Nizinie Śląskiej. Średnia 
temperatura stycznia wynosi –2,6°C, natomiast lipca nie przekracza 18°C. Liczba dni 
mroźnych wynosi 37, a dni z przymrozkami 70. Dni gorących jest przeciętnie 35. Stosunkowo 
niewiele jest dni pochmurnych  - 118. Średni czas zalegania pokrywy śnieżnej to około 57 dni. 
Pokrywa śnieżna najczęściej pojawia się 28 listopada i zanika pod koniec marca. Średnia 
opadów rocznych nie przekracza 520 mm. Przeważają wiatry słabe (153 dni) i bardzo słabe 
(118 dni), wiejące głównie z sektora zachodniego, z kierunku W i SW. Okres wegetacyjny 
trwa z reguły 220 dni, rozpoczyna się 31 marca, a kończy 5 listopada.  
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Powietrze polarno-morskie, a następnie polarno - kontynentalne dominuje na tym 
obszarze, utrzymując się tu ponad 90% dni w roku. Wiąże się z tym występowanie wiatrów z 
sektora zachodniego. W porze letniej dominują ciepłe i wilgotne wiatry z zachodu. Przeważają 
wiatry słabe o prędkości do 3 m/s. Szczególną charakterystyczną cechą tutejszego klimatu są 
łagodne i długie okresy jesieni oraz wczesne i pogodne wiosny. Najwyższe wartości 
usłonecznienia odnotowuje się w czerwcu i lipcu, co wiąże się z dłuższym dniem i mniejszym 
zachmurzeniem. Najmniejsze zachmurzenie zanotowano na przełomie lata i jesieni. 

Na terenie gminy elementami o największym znaczeniu kształtującymi klimat lokalny 
są przede wszystkim: rzeźba terenu, gęstość i wielkość cieków wodnych, pokrycie terenu 
(zabudowa, grunty orne, łąki, lasy), rodzaj gruntów i głębokość zalegania wód gruntowych. 
Dominujący wpływ na klimat lokalny we wschodniej części gminy ma położenie przy 
stosunkowo dużych dolinach rzecznych (Liswarta i Łomnica), tworzących rozległe obniżenia 
dolinne. 

Na terenie opracowania można wyróżnić cztery typy klimatów lokalnych: 
− obszar wysoczyzny plejstoceńskiej, ze średnią temperaturą < 8°C; długość okresu 

bezprzymrozkowego 160 - 175 dni, średnia długość okresu wegetacyjnego 210 - 220 
dni; średnia suma opadów w granicach 620 - 660 mm, średnia prędkość wiatru 2.0 - 
2.5 m/s; generalnie obszar ten cechuje się dobrymi warunkami przewietrzania, 
dobrymi warunkami nasłonecznienia, są to tereny korzystne do stałego przebywania 
ludzi o korzystnych warunkach bioklimatycznych dla człowieka, 

− obszar dna dolin rzecznych i terasów zalewowych rzeki Liswarty, Łomnicy, Stobrawy, 
Budkowiczanki, Prądu i ich dopływów oraz ich najbliższego otoczenia, a także 
obniżenia terenu o wysokim poziomie wód gruntowych, cechujące się gorszymi 
warunkami wilgotnościowymi, występowaniem zastoisk chłodnego i wilgotnego 
powietrza, generalnie tereny te są niekorzystne do realizacji zabudowy o wyraźnie 
pogorszonych warunkach bioklimatycznych, 

− obszar terasy nadzalewowej, cechujący się warunkami pośrednimi między 
mikroklimatem wysoczyznowym i den dolinnych, o mniejszej częstotliwości 
przymrozków, mniejszej wilgotności; obszar sprzyjający uprawom zbożowym oraz 
przebywaniu człowieka, 

− tereny kompleksów leśnych, cechujące się moderującym wpływem na warunki 
mikroklimatyczne – obniżenie temperatury, zwiększeniem wilgotności, zmniejszeniem 
prędkości wiatru; na terenach z podwyższonym poziomem wód gruntowych 
charakterystyczne jest dla niego występowanie wilgotnych siedlisk leśnych i 
łęgowych, niekorzystnych bioklimatycznie dla człowieka. 
Pogorszone warunki bioklimatyczne występują w sąsiedztwie dróg, a szczególnie 

drogi krajowej nr 11 i dróg wojewódzkich, które znacząco oddziałują na stan czystości 
powietrza atmosferycznego i emisję hałasu w swoim sąsiedztwie oraz w obrębie jednostek 
osadniczych, gdzie występują problemy z niską emisją, szczególnie w sezonie grzewczym. 

Gleby 

W gminie Olesno przeważają średnie gleby do produkcji rolnej. Najlepsze gleby 
występują w środkowej części gminy, czego skutkiem jest znaczne przekształcenie i 
odlesienie obszaru. Pozostała część gminy, o słabych glebach znajduje się w obrębie Lasów 
Stobrawsko - Turawskich. 

Na terenie gminy Olesno zalegają przede wszystkim gleby pseudobielicowe, mady, 
gleby brunatne wyługowane, czarne ziemie i gleby bielicowe. 

Materiałem glebotwórczym są przeważnie piaski zwałowe, piaski i piaskowce jurajskie 
oraz gliny morenowe. Doliny rzeczne zajęte są przez gleby hydrogeniczne: torfy, gleby 
mułowo - torfowe oraz gliny. Pod względem mechanicznym przeważają gleby wytworzone na 
piaskach słabo gliniastych (ok. 65 %), na piaskach gliniastych (ok. 30 %). Gleby wytworzone 
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z glin zwałowych oraz piasków naglinowych lekkich i średnich występują tylko niewielkimi 
płatami na południe od Olesna oraz na zachód od Boroszowa. 

Gleby wytworzone z piasków gliniastych lekkich i mocnych zaliczane są do gleb 
ornych średniej jakości IVa - IVb klasy bonitacyjnej, korzystne dla upraw 
żytnioziemniaczanych. Gleby wytworzone z glin lekkich i średnich zaliczane są do gleb 
ornych dobrych i średnich IIIa - IIIb klasy bonitacyjnej, korzystne dla upraw pszenno-
buraczanych. Gleby wytworzone z glin ciężkich zaliczane są do gleb średnio dobrych IVa - 
IVb klasy bonitacyjnej, rzadziej do IIIb klasy gruntów ornych, korzystne dla upraw 
żytnioziemniaczanych. W dolinach rzecznych występują na ogół gleby torfowe i mułowo-
torfowe zbudowane z torfów i utworów mineralnych - pyłów i piasków. Z uwagi na 
nieuregulowane stosunki wodne, użytkowane są one jako łąki w przewadze IV - V klasy 
bonitacyjnej użytków zielonych.  

Na obszarze gminy grunty II klasy stanowią jedynie około 0,45%, III klasy stanowią 
2,6%, a klasy IV prawie 47%. Na użytkach zielonych przeważają grunty klasy IV i V, co 
stanowi przeszło 81% użytków w gminie. 

Na terenie gminy przeważają gleby średnio dobre i słabe, głównie żytnio-
ziemniaczanych i żytnio–łubinowych kompleksów glebowych, wytworzonych na piaskach 
gliniastych lekkich i luźnych, słabogliniastych i żwirach, okresowo lub stale za suchych. Są to 
głównie gleby średnie i lekkie w uprawie, nie stanowiące znaczącego potencjału rozwojowego 
dla gospodarki gminy. Udział gleb ciężkich ogranicza się do gleb, wytworzonych na glinach 
zwałowych moreny dennej, bardzo korzystnych dla upraw żytnio-ziemniaczanych oraz gleb 
gliniasto -pylastych, wytworzonych z glin zwałowych, korzystnych dla upraw pszenno - 
buraczanych. 

 

Świat przyrody 

Roślinność potencjalna 

Pod pojęciem potencjalnej roślinności rozumie się hipotetyczny stan roślinności, 
opisany fitosocjologicznymi jednostkami zbiorowisk roślinnych, jaki mógłby być osiągnięty 
na drodze naturalnej sukcesji pierwotnej lub wtórnej, gdyby oddziaływania człowieka zostały 
wyeliminowane, a właściwa dla danego regionu roślinność mogła w pełni wykorzystać 
możliwości stwarzane przez zróżnicowane siedliska (Mapa „Potencjalna roślinność naturalna 
Polski”, J.M. Matuszkiewicz, IGiPZ PAN, Warszawa 2008). 

Obszar gminy jest mało zróżnicowany pod względem potencjalnej roślinności 
naturalnej. Dość ubogie siedliska glebowe występujące w gminie Olesno powstałe z utworów 
lodowcowych warunkują występowanie głównie lasów iglastych.  

Dominującymi zespołami potencjalnej roślinności naturalnej są kontynentalne bory 
mieszane Querco roboris - Pinetum oraz na siedliskach żyźniejszych (na północ oraz 
południowy - wschód od Olesna) grądy subkontynentalne lipowo - dębowo -grabowe Tilio 
cordatae - Carpinetum betuli w odmianie małopolskiej, formie wyżynnej, serii ubogiej. 
Miejscami roślinność potencjalną stanowią suboceaniczne bory świeże Leucobryo - Pinetum, 
grądy środkowoeuropejskie Galio sylvatici - Carpinetum oraz środkowoeuropejski acydofilny 
las dębowy Calamagrostio arundinaceae -Quercetum petraeae. 

W dolinach rzek, w tym w dolinie Stobrawy, Liswarty i Łomnicy naturalną 
roślinnością są łęgi olszowe lub jesionowo - olszowe Fraxino - Alnetum (Circaeo -Alnetum). 

 

Roślinność istniejąca 

Roślinność rzeczywista gminy Olesno oraz jej zróżnicowanie jest odzwierciedleniem 
dosyć dużej ilości siedlisk, jakie wykształciły się w wyniku różnej żyzności gleb, warunków 
wodnych i mikroklimatycznych. Znaczące zróżnicowanie warunków edaficznych umożliwiło 
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rozwój wielu zbiorowiskom roślinnym zarówno naturalnym (m.in. leśne, wodne, szuwarowe), 
jak i półnaturalnym i antropogenicznym (m.in. łąkowe, polne - segetalne, ruderalne). 
Dominującymi zbiorowiskami na terenie gminy są zbiorowiska segetalne związane z 
uprawami oraz lasy. Wczesne osiedlenie się człowieka na terenie, gdzie występują żyzne 
gleby (środkowa część gminy) zmniejszyło, znacznie areał występowania lasów wskutek 
wyrębu drzew i wzięcia ziemi pod uprawę rolną.  

 

Lasy i zbiorowiska zaroślowe 

Lasy gminy Olesno należą do rozległego kompleksu Lasów Stobrawsko -Turawskich, 
które występują w postaci dużych powierzchni leśnych przedzielonych terenami rolniczymi. 
Kompleksy te występują w pasie północnym od granicy z gminą Kluczbork, poprzez rejon 
Boroszowa, Brońca po Kucoby oraz w pasie południowym od rejonu Wachowa, Leśnej 
Brynicy, Łomnicy. W strefie środkowej większe kompleksy leśne występują płatami na 
terenach wysoczyznowych w rejonie Sowczyc i Borek Wielkich. 

Według żyzności i wilgotności siedlisk, wyodrębnić można 11 typów siedliskowych 
lasów: bór suchy, bór świeży, bór wilgotny, bór mieszany świeży, bór mieszany wilgotny, las 
mieszany świeży, las mieszany wilgotny, las świeży, las wilgotny, ols, ols jesionowy. 
Dominującymi siedliskami w gminie są siedliska borowe: bór świeży i wilgotny, bór mieszany 
świeży i wilgotny. Znaczne powierzchnie zajmuje także las mieszany świeży i wilgotny. 
Najmniejszy udział w strukturze siedlisk ma bór suchy występujący tylko na południe od 
miejscowości Łomnica, ols jesionowy i ols, oraz las wilgotny i świeży. 

Gatunkiem dominującym jest sosna która zajmuje prawie 95% powierzchni leśnej w 
gminie. Pozostałe części powierzchni przypadają na: dąb, brzozę, świerk, olchę, buk, grab, 
modrzewie. W niewielkich ilościach występuje także jodła, jesion, osika i jawor. Na obszarze 
gminy Olesno, cechującej się stosunkowo dużą lesistością, występuje większość zbiorowisk 
leśnych, charakterystycznych dla terenów nizinnych. W północnej części gminy oraz w dolinie 
Stobrawy spotykane są lasy liściaste. Natomiast na pozostałym terenie dominują bory 
sosnowe. 

Wśród lasów liściastych występują grądy subkontynentalne Tilio cordatae-Carpinetum 
betuli i grądy środkowoeuropejskie Galio sylvatici-Carpinetum, które występują miejscami na 
niewielkich powierzchniach w dolinie Stobrawy oraz w północnej części gminy. W 
większości przypadków są to zbiorowiska zubożałe pod względem florystycznym, 
fragmentarycznie wykształcone i pozbawione gatunków charakterystycznych. Bardzo często 
ich pochodzenie związane jest z sukcesją łęgów wywołaną zmianami stosunków wodnych. 
Dosyć często w dolinach cieków i nad brzegami zbiorników wodnych występuje również łęg 
jesionowo-olszowy Fraxino-Alnetum, w drzewostanie którego dominuje olsza czarna Alnus 
glutinosa. Pozostałe typy lasów liściastych występują już na mniejszych powierzchniach. 
Należą do nich: łęg jesionowo-wiązowy Ficario-Ulmetum minoris, który zajmuje obecnie 
niewielkie powierzchnie, tworząc najczęściej razem z grądami niskimi drobnopowierzchniowy 
kompleks mozaikowy, kwaśna buczyna niżowa Luzulo pilosae-Fagetum spotykana w 
północnej części gminy, podgórski łęg jesionowy Carici remotae-Fraxinetum stwierdzony w 
dolinie Stobrawy koło Olesna, nadrzeczny łęg wierzbowy Salicetum albo-fragilis w dolinie 
Stobrawy oraz środkowoeuropejski acydofilny las dębowy Calamagrostio arundinaceae-
Quercetum petraeae w centralnej części gminy. 

Lasy o charakterze borów sosnowych i borów mieszanych zajmują na omawianym 
terenie największą powierzchnię. W wielu miejscach, zwłaszcza w oddziałach leśnych ze 
starszym drzewostanem położonym na wydmach w południowo-zachodniej części gminy, w 
tym w okolicy Leśnej występują dobrze wykształcone suboceaniczne bory świeże Leucobryo-
Pinetum z licznymi gatunkami borowymi w runie oraz już na znacznie mniejszych 
powierzchniach kontynentalne bory mieszane Querco roboris-Pinetum. Często jednak 
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spotykane są tu zbiorowiska wtórne, ze sztucznie nasadzoną sosną na siedliskach grądowych, 
które mają niewielką wartość przyrodniczą. W bardzo ubogim pod względem florystycznym 
runie tych lasów dominują różne gatunki jeżyn Rubus sp. oraz trzcinnik piaskowy 
Calamagrostis epigejos, szczególnie bujnie rozwijające się w partiach nadmiernie 
prześwietlonych. 

Do zbiorowisk zaroślowych na omawianym terenie należą zarośla tarniny Rhamno-
Cornetum sanguinei występujące dosyć często na skrajach zadrzewień, miedzach i obrzeżach 
dróg polnych. Natomiast wzdłuż brzegów Stobrawy, Liswarty i Łomnicy występują rzadko 
łozowiska z przewagą wierzby szarej Salicetum pentandro-cinereae oraz wikliny nadrzeczne 
Salicetum triandro-viminalis. 

Oprócz ochrony lasów cennych przyrodniczo należy także objąć ochroną, przed 
zmianą sposobu użytkowania i degradacją, lasy stanowiące o atrakcyjności krajobrazowej 
obszaru, w szczególności lasy w okolicy Kucob, Leśnej i Starego Olesna. W miejscowości 
Leśna można podziwiać unikalny kompleks starodrzewu przy rozlewiskach Pieklisko i Wilcza 
Woda, gdzie rosną wielowiekowe modrzewie (pomniki przyrody) oraz buki i jawory. 

 

Zbiorowiska nieleśne 

Stobrawa, Liswarta, Łomnica oraz ich dopływy, zbiorniki wodne oraz strumienie i 
rowy melioracyjne stanowią dogodne siedliska dla rozwoju zbiorowisk wodnych, 
reprezentowanych na omawianym terenie przez fitocenozy z klas Lemnetea minoris i 
Potametea. Zbiorowiska wodne w zależności od warunków siedliskowych przedstawiają 
różne postacie organizacji - od dobrze wykształconych fitocenoz, skupiających większość 
gatunków charakterystycznych, do agregacji jednogatunkowych, trudnych do identyfikacji. 
Najczęściej spotykanym zbiorowiskiem wodnym na terenie gminy Olesno jest kadłubowe 
zbiorowisko z dominacją rzęsy drobnej Lemna minor, które występuje często w różnego 
rodzaju płytkich zbiornikach wodnych. Niemniej pospolity jest zespół moczarki kanadyjskiej 
Elodeetum canadensis spotykany na rozproszonych stanowiskach w różnego rodzaju ciekach i 
zbiornikach wodnych na obszarze całej gminy. Rzadziej spotykane są: zespół jaskra wodnego 
Ranunculetum fluitantis, zespół rogatka sztywnego Ceratophylletum demersi, zespół 
wywłócznika kłosowego Myriophylletum spicati, zespół rdestnicy pływającej Potametum 
natantis oraz jeden najpiękniejszych zespołów roślin pływających, czyli zespół „lilii 
wodnych” .upharo-.ympheetum albae budowany na tym terenie najczęściej przez 
pospolitszego grążela żółtego .uphar lutea (w licznych stawach hodowlanych). 

Do najbardziej interesujących, ze względu na rzadkość występowania w skali regionu, 
zespołów wodnych na terenie gminy należą: zespół żabiścieku pływającego Hydrocharitetum 
morsus-ranae zespół z dominacją rzęśli hakowatej Ranunculo-Callitrichetum hamulatae 
występujący w Łomnicy, zespół z dominacją podwodnej formy potocznika wąskolistnego 
Ranunculo-Sietum erecto-submersi stwierdzony w Łomnicy i Stobrawie oraz w źródle 
Budkowiczanki koło Leśnej. 

Otoczenie zbiorników wodnych stanowią najczęściej różnego typu zbiorowiska 
szuwarowe. Wśród szuwarów właściwych do najczęściej występujących należy szuwar trzciny 
pospolitej Phragmitetum australis, szuwar pałki szerokolistnej Typhetum latifoliae oraz zespół 
manny mielec Glycerietum maximae. Rzadziej spotykane są: zespół z dominacją strzałki 
wodnej Sagitario-Sparganietum emersi, zespół jeżogłówki gałęzistej Sparganietum erecti, 
szuwar skrzypowy Equisetetum fluviatile, zespół tataraku Acoretum calami, szuwar ponikła 
błotnego Eleocharitetum palustris oraz zespół rzepichy ziemnowodnej i kropidła wodnego 
Oenantho-Roripetum stwierdzone m.in. w stawach hodowlanych koło Starego Olesna. Nieco 
wyższe położenia w stosunku do siedlisk szuwaru właściwego, zajmują szuwary 
wielkoturzycowe. Są to naturalne lub antropogeniczne zbiorowiska wysokich roślin 
bagiennych, często wytwarzających pokłady tzw. torfu turzycowego. Do najpospolitszych 
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zbiorowisk tego typu należy zespół kosaćca żółtego Iridetum pseudacori zajmującego strefy 
przybrzeżne małych zbiorników, a także rowy i wilgotne obniżenia terenu na całym terenie 
gminy, zespół turzycy błotnej Caricetum acutiformis występujący pospolicie w różnych 
typach siedlisk wilgotnych i mokrych, a także zespół turzycy dzióbkowatej Caricetum 
rostratae, zespół turzycy zaostrzonej Caricetum gracilis i zespół turzycy sztywnej Caricetum 
gracilis. Największe ich powierzchnie stwierdzono na podmokłych łąkach na południe od 
Kucob. Bardzo pospolitym zbiorowiskiem i zajmującym znaczne powierzchnie wilgotnych 
terenów zalewowych jest szuwar mozgowy Phalaridetum arundinaceae. Porasta on aluwia 
rzeczne i obniżenia zarówno w kompleksach łąk jak i w strefie brzegowej stawów. 

Istotnym uzupełnieniem szaty roślinnej gminy Olesno są łąki położone w dolinach 
rzek. Najbogatszymi gatunkowo, a zarazem najszybciej znikającymi z krajobrazu regionu 
typami łąk są łąki wilgotne. Wyróżniamy tu kilka typów zbiorowisk, wśród których na uwagę 
zasługuje występujące w dolinie Stobrawy zbiorowiska ziołoroślowe z dominacją wiązówki 
błotnej Filipendulo-Geranietum i Lysimachio vulgaris-Fipenduletum. Rzadko spotykane są 
zbiorowiska łąk wilgotnych należące do zespołu ostrożenia łąkowego Cirsietum rivularis. 
Najczęściej tworzy on małe powierzchniowo fitocenozy w miejscach podmokłych. Gatunkiem 
dominującym w płatach jest ostrożeń łąkowy Cirsium rivulare. Charakterystyczna fizjonomia 
tego zbiorowiska, zwłaszcza podczas kwitnienia ostrożenia łąkowego, dobrze wyodrębnia go 
spośród innych zbiorowisk łąkowych. W Polsce zespół ostrożenia łąkowego ma cechy 
zbiorowiska o zasięgu borealno-górskim. Należy on do typowych zbiorowisk 
antropogenicznych, zajmując siedliska łęgowe lub olsowe. Jego występowanie wymaga stałej 
ingerencji człowieka. Zaprzestanie wykaszania jego płatów powoduje najczęściej znaczne 
zubożenie składu florystycznego. W lokalnych zagłębieniach kompleksów łąkowych, na 
zabagnionych glebach glejowych występuje dosyć pospolicie zespół sitowia leśnego 
Scirpetum silvatici. Na wyższych terasach zanotowano także bardzo pospolite w gminie płaty 
łąk wyczyńcowych Alopecuretum pratensis i łąk owsicowych Lolio-Cynosuretum służących 
najczęściej jako jednokośne łąki lub pastwiska. 

Pospolite w gminie Olesno są zespoły roślinne użytków rolnych, zarówno upraw 
zbożowych jak i okopowych. Zbiorowiska chwastów towarzyszące uprawom roślin 
zbożowych (rząd Centauretalia cyani) i okopowych (rząd Polygono-Chenopodietalia) zajmują 
miejscami duże powierzchnie i stanowią bardzo ważny element krajobrazu, szczególnie w 
centralnej części gminy. Na jej obszarze do acidofilnego związku Aperion spicae-venti należy 
wykształcony na ubogich glebach piaszczystych zespół chłodka drobnego Arnoserido-
Scleranthetum oraz rozwinięte na żyźniejszych glebach gliniasto-piaszczystych zespoły: 
zespół maka piaskowego Papaveretum argemones oraz zespół wyki czteronasiennej Vicietum 
tetraspermae. Najczęściej spotykanym zespołem upraw zbożowych jest zespół maka 
piaskowego Papaveretum argemones. Natomiast zespoły wyki czteronasiennej i chłodka 
drobnego są rzadko występującymi asocjacjami na obszarze gminy, a ich fragmentarycznie 
wykształcone fitocenozy przedstawiają zubożałe postaci. Zbiorowiska upraw okopowych 
reprezentujące acidofilny związek Panico-Setarion wykształcają się na uboższych i średnio 
żyznych piaskach gliniastych, a ich znamienną cechą jest stały udział grupy acidofilnych 
gatunków piaszczystych siedlisk. Na terenie gminy Olesno odnotowano należący do 
omawianego związku zespół chwastnicy jednostronnej i włośnicy sinej Echinochloo-
Setarietum, wykształcany stosunkowo często na mniej kwaśnych, piaszczystych i 
gliniastopiaszczystych glebach oraz rzadziej zespół palusznika nitkowatego Digitarietum 
ischaemi -na najuboższych, piaszczystych, kwaśnych i suchych glebach. Natomiast zespół z 
dominacją żółtlicy drobnokwiatowej Galinsogo-Setarietum należący do neutrofilnego związku 
Polygono-Chenopodion przywiązany do bogatych w azot, żyznych i optymalnie wilgotnych 
gleb próchnicznych, na terenie gminy Olesno rozwija się stosunkowo często w uprawach 
okopowych sąsiadujących z ogrodami przydomowymi i ogródkami działkowymi. Drugi z tego 
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związku – zespół komosy wielonasiennej Oxalido-Chenopodietum polyspermi związany jest z 
żyznymi madami wykształcającymi się w strefie akumulacyjnej w dolinach rzecznych. 

Pozostałe zbiorowiska roślinne o charakterze antropogenicznym z klas Stellarietea 
mediae, Artemisietea vulgaris i Epilobietea angustifolii są na tym terenie bogato 
reprezentowane. Zbiorowiska te związane są z terenami zmienionymi przez człowieka, tj. 
terenami zabudowanymi, zrębami leśnymi, okrajkami i miejscami wydeptywanymi. 
Najczęściej w zbiorowiskach tych brak jest gatunków rzadkich i chronionych.  

Na terenie gminy Olesno występują również rzadkie zbiorowiska torfowiskowe i 
niskoturzycowe należące do klasy Scheuchzerio-Caricetea nigrae. Najciekawsze z nich 
stwierdzono na torfowiskach na terenie źródliskowym w okolicach Kucob. Stwierdzono w 
nich występowanie zespołu turzycy nitkowatej Caricetum lasiocarpae oraz zespołu kwaśnych 
młak turzycowych Carici canescentis-Agrostietum caninae. Zespół turzycy nitkowatej 
najczęściej tworzy pływające darnie na powierzchni dystroficznych zbiorników wodnych i 
rozpoczyna proces sukcesji w kierunku torfowisk przejściowych lub wysokich. Niewielkie 
torfowiska niskie wykształciły się również w dolinie Stobrawy koło Wojciechowa. 

 

Zwierzęta 

Pod względem różnorodności biologicznej fauny gmina Olesno należy do gmin 
stosunkowo bogatych w gatunki. Duże zróżnicowanie warunków siedliskowych sprawia, że 
występuje tu dosyć dużo taksonów o różnorodnych wymaganiach względem środowiska 
przyrodniczego. 

Do bezkręgowców występujących na obszarze gminy (gatunki z załącznika II 
Dyrektywy Siedliskowej) należą poczwarówka zwężona, pachnica dębowa, czerwończyk 
nieparek. Stwierdzono występowanie chronionych gatunków płazów: traszki grzebieniastej i 
zwyczajnej, ropuchy szarej i zielonej, rzekotki drzewnej, żaby moczarowej, wodnej i 
jeziorowej oraz gadów: jaszczurki zwinki i żyworodnej, padalca zwyczajnego, zaskrońca 
zwyczajnego, gniewosza plamistego i żmii zygzakowatej. 

Gatunki ptaków (gatunki z załącznika I Dyrektywy Ptasiej) reprezentują: derkacz, 
dzięcioły: czarny, zielono siwy i średni, jarzębatka, muchołówka mała i ortolan. 

Pozostałe rzadkie i nieliczne gatunki chronione ptaków występujące rzadko i w dużym 
rozproszeniu na całym obszarze gminy Olesno to: krogulec, przepiórka, słonka, siniak, 
turkawka, krętogłów, dzięcioł zielony, świergotek łąkowy, pokląskwa, kląskawka, 
świerszczak i srokosz.  

Na terenie gminy Olesno stwierdzono występowanie przedstawicieli 6 rzędów ssaków. 
Rząd owadożernych reprezentuje chroniony kret europejski, jeż zachodni, ryjówka aksamitna 
oraz rzęsorek rzeczek. Do rzędu drapieżnych zaliczają się takie gatunki jak lis i kuna leśna. 
Rząd zającokształtnych reprezentuje zając szarak. Najliczniejszym w gatunki rzędem są 
gryzonie. Z parzystokopytnych spotykane są dzik, sus, sarna, a także daniel i jeleń. Występują 
tu również gatunki nietoperzy, z których najczęściej spotykanymi jest gacek brunatny.  

Za ostoje fauny na terenie gminy Olesno należy uznać przede wszystkim doliny 
rzeczne o zachowanym, przynajmniej w ograniczonym stopniu, charakterze półnaturalnym 
dolina Stobrawy, dolina Łomnicy, dolina Prądu, a także stawy hodowlane. 
 

Powiązania ekologiczne z systemem zewnętrznym 

Podstawowe przyrodnicze powiązania gminy z systemem zewnętrznym tworzą doliny 
rzek Liswarty i Stobrawy oraz wielkopowierzchniowe kompleksy leśne. Obszar gminy leży w 
obrębie regionalnego, przestrzennego systemu przyrodniczego. Dolina Liswarty i Stobrawy 
została wyróżniona jako korytarz ekologiczny o randze regionalnej powiązany z systemem 
krajowym i międzynarodowym (koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET-PL). Obszar 
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gminy Olesno pełni znaczącą rolę w ogólnokrajowej sieci ekologicznej ECONET PL - całość 
terenu położona jest w obrębie obszaru węzłowego 10 K Borów Stobrawskich, odgrywającym 
istotną rolę w systemie przyrodniczym województwa opolskiego. 

Korytarz ekologiczny doliny Liswarty łącząc się z korytarzem doliny Warty o randze 
krajowej oraz korytarz doliny Stobrawy z korytarzem doliny Odry o randze międzynarodowej, 
umożliwia rozprzestrzenianie się gatunków i zapewnia łączność pomiędzy stosunkowo dobrze 
zachowanymi ostojami przyrody (tzw. obszarami węzłowymi). 

Korytarz ekologiczny doliny Stobrawy i Liswarty łączy lokalne obszary węzłowe 
z ostojami o randze regionalnej i krajowej, przede wszystkim z „Borami Stobrawskimi” i 
„Wyżyną Wieluńską”, której część wyróżniono do ochrony w ramach ostoi Natura 2000 jako 
„Załęczański Łuk Warty” 
 

2.2 Prawne formy ochrony przyrody 

Obszar gminy Olesno, w związku ze znacznym zróżnicowaniem siedlisk, obfituje w 
chronione i rzadkie gatunki roślin. Występują tu taksony, których ochrona ma znaczenie 
ponadregionalne. Flora obszaru gminy poniosła jednak znaczne straty w przeciągu ostatnich 
ok. 100 lat. Jest to związane z antropopresją, szczególnie gospodarką leśną i intensywnym 
rolnictwem, które w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat doprowadziły do znacznego zubożenia 
flory. 

Według Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody Generalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska na terenie gminy Olesno występuje:  

• 5 pomników przyrody,  
• 7 użytków ekologicznych  
• 1 zespół przyrodniczo - krajobrazowy.  

Informacje na temat poszczególnych form ochrony przyrody opisane zostały 
w zestawieniu tabelarycznym (Tabela 2.). 
 Na terenie użytku ekologicznego „Suchy Staw” w roku 2013 zakończono roboty 
budowlane i oddany został do ubytkowania zbiornik retencyjny, wybudowany na podstawie 
pozwolenia na budowę wydanego przez Wojewodę Opolskiego. Zadanie to zostało 
zrealizowane w ramach projektu Mała Retencja Nizinna. 

 
 

Tab. 2. Formy ochrony przyrody na terenie gminy Olesno  
(źródło: Rejestr form ochrony przyrody RDOŚ Opole stan na 31.11.2013 r. ) 

Lp. Lokalizacja 
Nazwa obiektu 

 i opis formy ochrony 

Numer  

rejestru  

wojewódzkiego 

Data utworzenia/ 

ustanowienia 

Forma ochrony: pomnik przyrody 

1 Boroszów 
grupa drzew z gatunku dąb  

szypułkowy Quercus robur – 3 szt. 
33 21.11.2005 r. 

2 Łomnica 
głaz narzutowy 

- granit szaroczerwony 
200 21.11.2005 r. 

3 Olesno 
grupa drzew z gatunku buk 

pospolity Fagus silvatica - 2 szt. 
448 21.11.2005 r. 

4 Olesno 
pojedynczy okaz z gatunku dąb 

szypułkowy Quercus robur 
449 21.11.2005 r. 

5 Leśna głaz narzutowy 972 11.10.2013 r. 
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Forma ochrony: użytek ekologiczny 

6 Boroszów 
użytek ekologiczny „Tarzanisko” 

bagno śródleśne 
702 22.12.2003 r. 

7 Boroszów 
użytek ekologiczny „Lęgowisko” 

bagno śródleśne 
703 22.12.2003 r. 

8 Wojciechów 
użytek ekologiczny „Ostoja I” 

bagno śródleśne 
704 10.01.1997 r. 

9 Wojciechów 
użytek ekologiczny „Torfowisko” 

bagno śródleśne 
707 10.01.1997 r. 

10 Wachów 

użytek ekologiczny „Suchy Staw” 

bagno śródleśne (w miejscu tym funkcjonuje 

zbiornik retencyjny) 

708 10.01.1997 r. 

11 Wysoka 
użytek ekologiczny „Stawek” 

łąki śródleśne 
709 10.01.1998 r. 

12 Leśna 
użytek ekologiczny „Bagienko” 

bagno śródleśne 
710 10.01.1999 r. 

Forma ochrony: zespół przyrodniczo-krajobrazowy 

13 Olesno 

zespół przyrodniczo-krajobrazowy 

"Pradolina i źródliska rzeki Stobrawa” - 

źródlisko i górny odcinek rzeki 

Stobrawa z dobrze wykształconymi 

Zbiorowiskami łąkowymi i leśnymi wraz ze 

stanowiskami chronionych 

gatunków roślin i zwierząt 

867 29.12.2005 r. 

 

Siedliska przyrodnicze 

Na terenie gminy Olesno występują siedliska przyrodnicze podlegające w Polsce 
ochronie prawnej na mocy prawa europejskiego. W nawiasach obok nazwy zbiorowiska 
podano kody Natura 2000 oznaczające oznaczenia kodowe w Interpretation Manual of 
Europaean Union Habitats (2003). Są to: 

- 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion 
fluitantis – miejscami, na niewielkich powierzchniach w Stobrawie, Łomnicy i 
Budkowiczance, 

- 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium) - ziołorośla nadrzeczne spotykane są stosunkowo rzadko nad 
brzegami Stobrawy, Łomnicy, Liswarty i Budkowiczanki, 

- 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio–
Caricetea nigrae) - na terenie źródliskowym w okolicach Kucob oraz w dolinie 
Stobrawy koło Wojciechowa, 

- 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, 
Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) – stosunkowo często 
w dolinach rzek i strumieni oraz w lokalnych zagłębieniach terenu, 

- 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiazowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) – bardzo rzadko w 
dolinie Stobrawy, 

- 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion) – miejscami na większych powierzchniach 
w północnej części gminy, 
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- 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny Galio-Carpinetum, Tilio-
Carpinetum – w północnej części gminy oraz w dolinie Stobrawy, 

- 9190 Kwaśne dąbrowy – na niewielkich powierzchniach w centralnej części gminy. 
 

Rośliny chronione i rzadkie 

Na obszarze gminy Olesno stwierdzono występowanie chronionych i rzadkich 
gatunków roślin. Część z nich znalazła się na „Czerwonej liście roślin naczyniowych 
zagrożonych w Polsce” (Zarzycki, Szeląg 2006) oraz wojewódzkiej „Czerwonej liście roślin 
zagrożonych w województwie opolskim” (Nowak i in. 2008). 

Na terenie gminy Olesno stwierdzono występowanie 30 gatunków roślin prawnie 
chronionych. Są to: 

Chronione ściśle 

1. Bagno zwyczajne Ledum palustre – występuje pojedynczo w okolicach Kucob oraz w 
dolinie Wilczej Wody. 
2. Centuria pospolita Centaurium erythraea – pojedyncze osobniki stwierdzono w okolicach 
Leśnej, Wojciechowa i Boroszowa. 
3. Kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine – występuje nielicznie w lasach liściastych 
w północnej części gminy oraz w okolicach Borek Małych. 
4. Kukułka szerokolistna Dactylorhiza majalis – kilka osobników stwierdzono na podmokłej 
łące koło Kucob i Wachowic. 
5. Lilia złotogłów Lilium martagon – występuje pojedynczo w lasach liściastych w północnej 
części gminy. 
6. Liczydło górskie Streptopus amplexifolius – pojedyncze osobniki stwierdzono w okolicach 
Wachowic na obszarze źródliskowym Stobrawy. 
7. Listera jajowata Listera ovata – pojedyncze osobniki stwierdzono w okolicach Wachowic i 
Boroszowa. 
8. Paprotka zwyczajna Polypodium vulgare – jej nieliczne występowanie stwierdzono w borze 
sosnowym koło Leśnej. 
9. Pływacz drobny Utricularia minor – występuje nielicznie w stawach hodowlanych koło 
Starego Olesna oraz zalanych wodą wyrobiskach w Dąbrowej koło Wysokiej. 
10. Pływacz zwyczajny Utricularia vulgaris – występuje nielicznie w stawach hodowlanych 
koło Starego Olesna oraz zalanych wodą wyrobiskach w Dąbrowej i w Wachowie. 
11. Przylaszczka pospolita Hepatica nobilis – występuje nielicznie w lasach liściastych w 
północnej części gminy. 
12. Rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia – występuje pojedynczo w nieczynnej 
piaskowni w Wachowie oraz na podtorfieniach koło Kucob. 
13. Wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum – występuje nielicznie w lasach liściastych w 
północnej części gminy. 
14. Widłaczek torfowy Lycopodiella inundata – występuje licznie w nieczynnej piaskowni w 
Wachowie. 
15. Widłak goździsty Lycopodium clavatum – występuje na rozproszonych stanowiskach w 
borach sosnowych na obszarze całej gminy. 
16. Widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum – występuje na rozproszonych stanowiskach 
w borach sosnowych na obszarze całej gminy. 
17. Włosienicznik rzeczny Batrachium fluitans – stwierdzony w kilku miejscach w Stobrawie 
i Łomnicy. 
18. Włosienicznik tarczowaty Batrachium peltatum – stwierdzony w Stobrawie koło 
Wojciechowa. 
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19. Włosienicznik wodny Batrachium aquatile – stwierdzony w kanale młyńskim koło Kik w 
dolinie Liswarty. 
 

Chronione częściowo 

20. Barwinek pospolity Vinca minor – występuje nielicznie w lasach liściastych w północnej 
części gminy. 
21. Bluszcz pospolity Hedera helix – występuje w rozproszeniu na obszarze całej gminy. 
22. Bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata – nieliczne jego wystąpienie stwierdzono na 
podmokłej łące koło Wojciechowa. 
23. Grążel żółty .uphar lutea – występuje miejscami licznie w stawach hodowlanych koło 
Starego Olesna, Boroszowa i w Borkach Wielkich. 
24. Grzybienie białe .ymphaea alba – występuje pojedynczo w stawach hodowlanych koło 
Starego Olesna, Boroszowa i Borkach Wielkich. 
25. Kalina koralowa Viburnum opulus – występuje w rozproszeniu na obszarze całej gminy. 
26. Konwalia majowa Convallaria majalis – występuje w rozproszeniu w lasach na obszarze 
całej gminy. 
27. Kopytnik pospolity Asarum europaeum – występuje nielicznie w lasach liściastych w 
północnej części gminy. 
28. Kruszyna zwyczajna Frangula alnus – występuje w rozproszeniu, głównie w borach na 
obszarze całej gminy. 
29. Porzeczka czarna Ribes nigrum – kilka osobników stwierdzono w łęgu koło Kucob. 
30. Przytulia wonna Galium odoratum – występuje nielicznie w lasach liściastych w północnej 
części gminy. 
 

Grzyby chronione 

Na terenie gminy Olesno stwierdzono również występowanie 3 gatunki grzybów 
objętych ochroną ścisłą. Są to: 
1. Czarka szkarłatna Sarcoscypha coccinea – kilka owocników stwierdzono w okolicach 
Wachowic na obszarze źródliskowym Stobrawy. 
2. Purchawica olbrzymia Langermannia gigantea – 1 owocnik został stwierdzony na 
pastwisku koło Wojciechowa. 
3. Szmaciak gałęzisty Sparassis crispa – występuje pojedynczo, głównie w borach sosnowych 
na obszarze całej gminy. 
 

Zwierzęta chronione  
Obok zwierząt pospolitych na terenie gminy Olesno występuje wiele gatunków 

chronionych oraz rzadkich i ginących w skali kraju i Europy. Część z nich wymieniono w 
załącznikach do Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz w aneksie II Konwencji Berneńskiej. 

Taksony zostały zakwalifikowane do umieszczenia w przeglądzie w następujących 
przypadkach: �obecność na polskiej, europejskiej lub światowej czerwonej liście zwierząt, 
ochrona gatunkowa lub w „twardych załącznikach” (Konwencja Berneńska - II załącznik, 
Dyrektywa Ptasia - I załącznik, Dyrektywa Siedliskowa - II lub IV załącznik). 
 

Bezkręgowce - Gatunki z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej 

- poczwarówka zwężona Vertigo angustior – trzęsawisko w dolinie Stobrawy koło 
Wojciechowa 

- pachnica dębowa Osmoderma eremita – aleja dębów szypułkowych w Boroszowie 
- czerwończyk nieparek Lycaena dispar – dolina Stobrawy koło Wojciechowa, okolice 

Kucob. 
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Płazy 
Na terenie gminy Olesno stwierdzono występowanie 9 chronionych gatunków płazów. 

Miejsca ich rozrodu znajdują się w różnego typu zbiornikach wody na obszarze całej gminy. 
− traszka grzebieniasta Triturus cristatus 
− traszka zwyczajna Triturus vulgaris 
− ropucha szara Bufo bufo 
− ropucha zielona Bufo viridi 
− rzekotka drzewna Hyla arborea 
− żaba trawna Rana temporaria 
− żaba moczarowa Rana arvalis 
− żaba wodna Rana esculenta 
− żaba jeziorkowa Rana lessonae 

 
Gady 

Na terenie gminy Olesno stwierdzono występowanie 6 chronionych gatunków gadów. 
− Spotykane są w rozproszeniu na obszarze całej gminy. 
− jaszczurka zwinka Lacerta agilis 
− jaszczurka żyworodna Lacerta vivipara 
− padalec zwyczajny Anguis fragilis 
− zaskroniec zwyczajny .atrix natrix 
− gniewosz plamisty Coronella austriaca 
− żmija zygzakowata Vipera berus 

 

Ptaki 
Gatunki z załącznika I Dyrektywy Ptasiej: 

− Derkacz Crex crex – podmokłe łąki w dolinie Stobrawy oraz w okolicach Kucob; 
− Dzięcioł czarny Dryocopus martius – pojedyncze pary w większych kompleksach 

leśnych na terenie całej gminy; 
− Dzięcioł zielonosiwy Picus canus – w dolinie Budkowiczanki oraz w północnej części 

gminy; 
− Dzięcioł średni Dendrocopos medius – kilka par w dolinie Budkowiczanki oraz w 

północnej części gminy; 
− Jarzębatka Sylvia nisoria – pojedyncze pary w dolinie Stobrawy, Łomnicy i Liswarty; 
− Muchołówka mała Ficedula parva – pojedyncze pary w dolinie Budkowiczanki oraz w 

północnej części gminy; 
− Gąsiorek Lanius collurio – stosunkowo dosyć liczny na obszarze całej gminy na 

terenach nieleśnych i półotwartych; 
− Ortolan Emberiza hortulana – stosunkowo dosyć liczny na obszarze całej gminy na 

terenach nieleśnych i półotwartych. 
 
Pozostałe rzadkie i nieliczne gatunki chronione ptaków 

Poniżej wymienione gatunki występują rzadko i w dużym rozproszeniu na całym obszarze 
gminy Olesno: 

− Krogulec Accipiter nisus 
− Przepiórka Coturnix coturnix 
− Słonka Scolopax rusticola 
− Siniak Columba oenas 
− Turkawka Streptopelia turtur 
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− Krętogłów Jynx torquilla 
− Dzięcioł zielony Picus viridis 
− Świergotek łąkowy Anthus pratensis 
− Pokląskwa Saxicola rubetra 
− Kląskawka Saxicola rubicola 
− Świerszczak Locustella naevia 
− Srokosz Lanius excubitor 

 
Ssaki 
Na terenie gminy rozpoznaje się następujące gatunki z załącznika II Dyrektywy 

Siedliskowej: 

- Bóbr europejski Castor fiber – w dolinie Stobrawy, Budkowiczanki i Liswarty. 
- Wydra Lutra lutra – w dolinie Stobrawy, Budkowiczanki i Liswarty oraz w stawach 

hodowlanych koło Starego Olesna. 
 

2.3 Stan oraz tendencje przeobrażeń środowiska przyrodniczego 

 

Informacje o problemach środowiska istotnych z punktu widzenia projektu zmiany Studium  

Istniejące problemy ochrony środowiska, istotne z punktu widzenia realizacji 
projektowanego dokumentu, to: 
- zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych wynikające z 

niedostatecznego skanalizowania obszaru i nadmiernym zużyciem środków 
chemicznych w rolnictwie; 

- emisja zanieczyszczeń atmosferycznych ze źródeł punktowych (użytkowanie instalacji 
grzewczych o niskiej sprawności opartych o paliwa stałe); 

- niekontrolowany rozwój zabudowy, czego skutkiem może być pogorszenie walorów 
krajobrazowych; 

- uciążliwości wynikające z eksploatacji złóż (m.in. emisja zanieczyszczeń do 
atmosfery, hałas, degradacja krajobrazu); 

- degradacja klimatu akustycznego w otoczeniu dróg i linii kolejowych. 
 

Powietrze atmosferyczne 

Wyróżnia się trzy główne grupy zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Należą 
do nich źródła komunalno-bytowe, transport drogowy oraz przemysł.  

Źródła komunalno-bytowe, w głównej mierze odpowiedzialne są za podwyższone 
stężenia zanieczyszczeń, szczególnie pyłu zawieszonego, benzo(a)pirenu i dwutlenku siarki, w 
sezonie zimowym. Stosowanie w lokalnych kotłowniach i domowych piecach grzewczych 
niskosprawnych urządzeń i instalacji kotłowych, ich zły stan techniczny i nieprawidłowa 
eksploatacja oraz spalanie złej jakości paliw (zasiarczonych, zapopielonych i 
niskokalorycznych węgli, mułów węglowych, a także wszelkich odpadów z gospodarstw 
domowych), są głównym powodem tzw. niskiej emisji. Duża ilość źródeł wprowadzających 
zanieczyszczenia z kominów o niewielkiej wysokości sprawia, że zjawisko to jest bardzo 
uciążliwe, gdyż zanieczyszczenia gromadzą się wokół miejsca powstawania, a są to 
najczęściej obszary o zwartej zabudowie mieszkaniowej.  

Transport drogowy wpływa na całoroczny poziom tlenków azotu w powietrzu oraz 
podwyższony poziom pyłu zawieszonego PM10 i benzenu. Duże zanieczyszczenie powietrza 
występuje na skrzyżowaniach głównych ulic i dróg, przy trasach komunikacyjnych o dużym 
natężeniu ruchu biegnących przez obszary o zwartej zabudowie. Przyczyną nadmiernej emisji 
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zanieczyszczeń ze środków transportu jest przede wszystkim zły stan techniczny pojazdów, 
ich nieprawidłowa eksploatacja, przestoje w ruchu spowodowane złą organizacją ruchu i zbyt 
małą przepustowością dróg.  

Aktem prawnym regulującym dopuszczalne stężenia substancji w powietrzu jest 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu. 
 Badania jakości powietrza na terenie województwa opolskiego prowadzi Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu. Prowadzi je na terenie strefy opolskiej, w której 
położona jest gmina Olesno. Wyniki badań za rok 2013 wskazują na przekroczony 
dopuszczalny poziom stężeń powiększony o zakres tolerancji dla zawartości szkodliwych 
pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5, ozonu oraz benzo(a)pirenu. Oznacza to, że poziom 
wymienionych zanieczyszczeń jest powyżej poziomu docelowego substancji. Oczekiwane 
działania to dążenie do osiągnięcia poziomu docelowego substancji w określonym czasie za 
pomocą ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych i technologicznych oraz 
opracowanie programu ochrony powietrza, w celu osiągnięcia poziomów docelowych. 
Pozostałe badane substancje (SO2, NO2, CO, Pb, As, Cd, Ni, benzen) utrzymują poziom 
stężenia nie przekraczający wartości dopuszczalnych. 
  

Źródła emisji zanieczyszczeń powietrza na obszarze gminy 

Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest spalanie energetyczne, głównie 
paliw stałych, węgla, koksu, stanowiących podstawowe paliwo dla większości zakładów 
przemysłowych, warsztatów rzemieślniczych, jak również lokalnych kotłowni grzewczych i 
indywidualnych pieców C.O. Zarówno w mieście, jak i na terenach wiejskich problemem jest 
wysoka emisja związana ze spalaniem węgla w sezonie grzewczym, w gospodarstwach 
domowych. W lokalnych systemach grzewczych brak jest urządzeń ochrony powietrza. 
Emisja z tych źródeł jest trudna do oszacowania i wykazuje zmienność sezonową, która 
związana jest z okresem grzewczym. 

Emisja spalin i pyłów z sektora transportowego jest wprost proporcjonalna 
do natężenia ruchu samochodowego. Największym natężeniem cechuje się przecinająca gminę 
droga krajowa, a także drogi wojewódzkie. Gwałtowny rozwój transportu, przejawiający się 
wzrostem ilości samochodów na drogach oraz aktualny stan i infrastruktury dróg spowodował, 
iż transport może być uciążliwy dla środowiska naturalnego. Na skutek powszechnej 
elektryfikacji, emisje do powietrza związane z ruchem kolejowym mają znaczenie marginalne. 
Należą do nich jedynie emisje zanieczyszczeń pyłowych związanych z ruchem pociągów, oraz 
niewielkie emisje z lokomotyw spalinowych używanych głownie na bocznicach kolejowych. 
 

Klimat akustyczny 

Standardy jakości klimatu akustycznego zależą od funkcji i przeznaczenia terenu, 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Tabela 3). Na obszarze gminy identyfikuje 
się tereny chronione przed hałasem w postaci zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej, 
zagrodowej oraz szkół i przedszkoli.  
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Tab. 3. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowane przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu 
powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie energetyczne, wyrażone wskaźnikami LDWN i 
LN, które to wskaźniki mają zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem. 

Rodzaj terenu 

Dopuszczalny długookresowy średni poziom  

dźwięku A w dB 

Drogi lub linie kolejowe1) 
Pozostałe obiekty i działalność 

będąca źródłem hałasu 

LDWN LN LDWN LN 

przedział czasu odniesienia równy wszystkim 

dobom w roku porom nocy dobom w roku porom nocy 

Strefa ochronna „A” uzdrowiska 

Tereny szpitali poza miastem 
50 45 45 40 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

Tereny zabudowy związanej ze stałym 

pobytem dzieci i młodzieży 

Tereny domów opieki społecznej 

tereny szpitali w miastach 

64 59 50 40 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego 

Tereny zabudowy zagrodowej 

Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 

Tereny mieszkaniowo-usługowe 

68 59 55 45 

Tereny w strefie śródmiejskiej miast 

powyżej 100 tys. mieszkańców 2) 
70 65 55 45 

Objaśnienia: 
1)   Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych. 

2)  Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów 
administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys. 

mieszkańców, można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z 

koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. 

 
Podstawowym źródłem hałasu na terenie gminy są szlaki komunikacyjne, do których 

zalicza się drogi oraz trakty kolejowe. Najbardziej uciążliwe emitory hałasu na obszarze 
gminy stanowią: droga krajowa nr 11, drogi wojewódzkie nr 487, 494 i 901, linia kolejowa 
oraz drogi powiatowe, gminne i drogi wewnętrzne. Wraz z rozwojem motoryzacji następuje 
stały wzrost ruchu samochodowego, który przekłada się na emisje hałasu wzdłuż dróg. 
Najwyższe natężenie ruchu odbywa się drogą krajową nr 11 oraz drogami wojewódzkimi.  

Przeprowadzone pomiary hałasu komunikacyjnego na terenie miasta Olesno (pomiary 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu, pomiary GDDKiA oraz pomiary 
Zarządu Dróg Wojewódzkich stan na 2010 r.) wykazują, że zdecydowana większość terenów 
zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej w sąsiedztwie głównych szlaków komunikacyjnych, 
narażona jest na występowanie ponadnormatywnych poziomów hałasu, zarówno w porze 
dziennej jak i nocnej.  

Jednym z głównych czynników uciążliwości na terenach zabudowy mieszkaniowej jest 
ruch pojazdów ciężkich. Ograniczenie emisji hałasu w istniejących układach 
komunikacyjnych i zabudowy jest trudne do osiągnięcia ze względu na lokalizację budynków 
w bezpośrednim otoczeniu tras komunikacyjnych. W większości przypadków niemożliwym 
jest lokalizacja ekranów akustycznych czy pasów zieleni izolacyjnej. Skutecznym sposobem 
jej ograniczenia uciążliwości związanych z nadmiernym ruchem komunikacyjnym jest 
eliminowanie go z obszarów gęstej zabudowy mieszkaniowej i innych terenów chronionych. 
Oprócz hałasu komunikacyjnego wpływ na stan środowiska akustycznego może również 
wywierać hałas przemysłowy. Na terenie gminy, w szczególności miasta Olesno, mieszczą się 
zakłady przemysłowe oraz warsztaty, których funkcjonowanie może pogorszyć jakość 
środowiska akustycznego na terenach przyległych. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony 
środowiska zapewnienie właściwego kształtowania klimatu akustycznego w otoczeniu 
obiektów przemysłowych i warsztatów rzemieślniczych jest obowiązkiem ich właściciela (lub 
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innego podmiotu posiadającego do nich tytuł prawny). Na mocy tej ustawy, działalność 
zakładów nie może powodować przekroczenia standardów emisyjnych, jeśli zostały ustalone, 
ani też powodować przekraczania standardów jakości środowiska poza terenem, do którego 
zarządzający ma tytuł prawny, a w przypadku utworzenia obszaru ograniczonego 
użytkowania, poza tym obszarem.  

Na terenie gminy Olesno nie prowadzono pomiarów hałasu przemysłowego. Można 
jednak spodziewać się występowania uciążliwości związanych z hałasem na terenach 
mieszkaniowych bezpośrednio graniczących z terenami zakładów przemysłowych i 
warsztatów.  

 

Jakość wód powierzchniowych 

Na stan jakości wód powierzchniowych wpływa sposób zagospodarowania zlewni, 
stopień degradacji środowiska oraz warunki atmosferyczne panujące w danym rejonie. Wody 
powierzchniowe w znacznym stopniu są narażone na zanieczyszczenia pochodzenia 
antropogenicznego. Na stan jakości wód powierzchniowych na terenie gminy mają wpływ 
zanieczyszczenia obszarowe oraz punktowe. 

Źródło zanieczyszczeń obszarowych stanowią przede wszystkim rolnictwo, co wynika 
z faktu stosowania nawozów sztucznych i naturalnych oraz środków ochrony roślin, hodowla 
zwierząt poprzez niewłaściwe składowanie obornika i gnojowicy oraz niewłaściwe lub zbyt 
częste stosowanie ich na polach, zanieczyszczone odcieki drenarskie oraz niedostatecznie 
rozwinięta sieć kanalizacji sanitarnej. Ścieki z gospodarstw domowych na przeważającej 
części gminy gromadzone są w zbiornikach wybieralnych. 

Źródło zanieczyszczeń punktowych mogą stanowić nielegalne zrzuty surowych 
ścieków bytowo-gospodarczych bezpośrednio do cieków wodnych oraz zrzuty ścieków 
niedostatecznie oczyszczonych (nieodpowiadające warunkom pozwolenia wodno-prawnego). 

Badaniem jakości wód powierzchniowych na terenie gminy Olesno zajmuje się 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu.  Na obszarze gminy wody 
powierzchniowe badane były w punkcie Kucoby na rzece Prąd. Pozostałe rzeki monitorowano 
poza terenem gminy Olesno, a część z nich w ogóle nie została objęta monitoringiem 
podstawowym badań jakości wód. W latach 2009-2001 objęte były rzeki Stobrawa i Liswarta. 
Wyniki monitoringu wskazały, że wszystkie kontrolowane rzeki prowadzą wody poniżej stanu 
dobrego. 

W skład wód stojących występujących na terenie Gminy Olesno wchodzą naturalne i 
sztuczne zbiorniki wodne. Zbiorniki te zasilane są wodami rzek, rowów i kanałów. 
Przeznaczone są do hodowli ryb, retencjonowania wody, a także wędkarstwa i rekreacji, co 
więcej pełnią także funkcje zbiorników przeciwpożarowych. Czystość wód w omawianych 
zbiornikach jest zadowalająca. W celu poprawy jej jakości należy podjąć działania mające na 
celu wyeliminowanie nielegalnych odpływów ścieków do rzek i rowów. 

 

Jakość wód podziemnych 

Zagrożenia wód podziemnych wynikają z ich kontaktu z powierzchnią ziemi, wodami 
glebowymi, wodami powierzchniowymi oraz opadami atmosferycznymi. W miejscach, gdzie 
brak jest izolacji poziomu wodonośnego lub izolacja jest niepełna następuje szybka wymiana 
wody, a tym samym przemieszczanie się zanieczyszczeń.  

Zasoby wód podziemnych na terenie Miasta i Gminy Olesno kształtowane są przez 
Główny Zbiornik Wód Podziemnych GZWP 325 Zbiornik Częstochowa. Wody te ujmowane 
są poprzez studnie głębinowe i w większości służą zaspokojeniu potrzeb w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia miasta i wsi w wodę poprzez sieci wodociągowe. Wody podziemne 
związane są z utworami czwartorzędowymi, stanowiącymi główny użytkowy poziom 
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wodonośny na terenie gminy Olesno. Budowa geologiczna terenu z dużym udziałem gruntów 
o średniej i dużej przepuszczalności, stwarza zagrożenie degradacji jakościowej wód. Badania 
fizykochemiczne wskazują na występowanie podwyższonej zawartości żelaza i manganu oraz 
azotanów w wodach czwartorzędowych, co skutkuje koniecznością prowadzania zabiegów 
uzdatniania wody dla celów pitnych.  

Pod względem bakteriologicznym wody te nie budzą zastrzeżeń. Źródłem zagrożeń 
jakości wód podziemnych, podobnie jak wód powierzchniowych, są zanieczyszczenia 
pochodzenia rolniczego oraz nieczystości przedostające się z obszarów nieskanalizowanych. 

 

Jakość gleb 

Badania jakości gleb dla powiatu oleskiego są przeprowadzane przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu. Badania jakości gleb obejmują występowanie 
skażenia metalami ciężkimi. Gleby na terenie powiatu oleskiego, w tym gminy Olesno 
charakteryzują się wysoką zawartością kadmu. Udział ogółu użytków rolnych powiatu 
wyniósł ponad 25%, co stanowi jedną z wyższych wartości województwa opolskiego). Poziom 
zanieczyszczenia gleby pozostałymi metalami wyniósł kolejno: dla miedzi - 1,5%, dla niklu – 
13,9%, dla ołowiu 8,8% i dla cynku 11,7% ogólnej powierzchni użytków rolnych. Średnia 
zawartość metali ciężkich kształtowała się na pozycji średniej w województwie opolskim, 
natomiast wartości zanieczyszczenia kadmem i ołowiem zbliżone były do najwyższych. 

Gleby miasta i gminy Olesno stanowią głównie pseudobielice. Materiałem 
glebotwórczym są głównie pisaki zwałowe, piaski i piaskowce jurajskie, a także gliny 
morenowe. W skład dolin rzecznych wchodzą gleby hydrogeniczne, takie jak torfy, gleby 
mułowo-torfowe oraz gliny. Pod względem mechanicznym przeważają gleby wytworzone na 
piaskach słabo gliniastych (około 65%), piaskach gliniastych (około 30%), a także glin 
zwałowych oraz piasków naglinowych lekkich i średnich. W glebach występujących na 
terenie miasta i gminy Olesno dominuje odczyn kwaśny, co ujemnie wpływa na odporność 
tych gleb względem toksyn i metali ciężkich. Gleby występujące na terenie gminy w 
większości mają odczyn kwaśny. Gleby wykazują niską zasobność w składniki pokarmowe, 
w związku z tym wymagają nawożenia. Skutkiem zakwaszenia gleb jest utrudnione pobieranie 
przez roślinę składników pokarmowych oraz łatwiejsze przyswajanie metali ciężkich. 
Prowadzi to do zmniejszenia plonów roślin uprawnych i pogorszenia jakości uzyskanych 
produktów, nawet przy prawidłowym nawożeniu innymi składnikami mineralnymi. Zabiegiem 
niezbędnym do zrównoważenia zakwaszenia gleb wywołanego stosowaniem nawozów jest 
wapnowanie. 
 

Promieniowanie elektromagnetyczne 

Źródłem emisji szkodliwego promieniowania elektromagnetycznego na terenie gminy 
są napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia, a także urządzenia 
radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne. Przez gminę przebiega linia 
elektroenergetyczna wysokich napięć 110kV. Na terenie gminy znajdują się dwa Główne 
Punkty Zasilające 110/SN kV i dwa nadajniki telefonii bezprzewodowej. Stacje telefonii 
komórkowej znajdują się Oleśnie i Nowym Wachowie.  

Rozkłady pól elektrycznych i magnetycznych występujących w otoczeniu linii są 
zależne od napięcia znamionowego linii, prądu jaki przez linie płynie oraz od konstrukcji linii. 
Zasięg pola elektrycznego o wartości powyżej 1 kV/m od linii (licząc od rzutu skrajnego 
przewodu na powierzchnię terenu) dla linii 110 kV wynosi maksymalnie 12 m. 
Promieniowanie elektromagnetyczne może negatywnie oddziaływać na zdrowie ludzi. W 
zależności od napięcia linii ustala się strefy ochronne, w których obowiązuje zakaz 
przebywania ludzi, a także zakaz lokalizacji niektórych form zagospodarowania. Na 
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przeważającym obszarze gminy linie przebiegają przez tereny niezagospodarowane, z dala od 
siedzib ludzkich. Jedynie w niewielu miejscach rozpięte są w sąsiedztwie terenów 
zamieszkałych. 

Pomiary natężenia promieniowania elektromagnetycznego prowadzi Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu. Pomiary poziomu pól elektromagnetycznych 
przeprowadzone w 2009 r. nie wykazały wartości wyższych od dopuszczalnych. 

 

2.4. Uwarunkowania ekofizjograficzne  

 

Ocena stopnia degradacji środowiska i identyfikacja zagrożeń 

Obszar gminy Olesno należy do grupy krajobrazów kulturowych (antropogenicznych) 
tj. terenów użytkowanych i ukształtowanych przez człowieka, gdzie równowaga wewnętrzna 
podtrzymywana jest przez celowe zabiegi i stały wkład energii. 

Największy wpływ na stan środowiska ma charakter zagospodarowania obszaru. 
Przeważającą na terenie gminy ekosystemy rolne, ze względu na ujednolicenie wiekowe i 
uproszczoną strukturę gatunkową, odznaczają się obniżoną odpornością na antropopresję.  

Niewiele większą odpornością na degradację wykazują tereny bardziej zróżnicowane 
przyrodniczo, powierzchnie leśne oraz użytki zielone lecz i one są zagrożone degradacją ze 
strony zanieczyszczeń powietrza. Kompleksy leśne są mało zróżnicowane gatunkowo i 
wiekowo, co sprzyja rozwojowi chorób. Naturalne zbiorowiska leśne położone w obszarach 
terasów zalewowych dolin rzecznych są mniej narażone na zanieczyszczenia powietrza, ale 
zmiany warunków wodnych mogą nieść za sobą negatywny wpływ na ich zdolności do 
regeneracji. 

Na obszarze gminy występują obszary łąk i pastwisk cechujące się dużą 
bioróżnorodnością, szczególnie w dolinach rzek Stobrawy i Prądu. Łąki i pastwiska położone 
wzdłuż cieków wodnych narażone są na zagrożenie, do których zalicza się melioracje 
odwadniające, przekształcanie na grunty orne i porzuceniem użytkowania skutkujące 
postępującymi procesami naturalnej sukcesji i zarastaniem roślinnością krzewiastą. Łąki i 
pastwiska położone wzdłuż cieków wodnych zasługują na szczególną ochronę. 

Najbardziej wrażliwym na degradację elementem środowiska są wody powierzchniowe 
i podziemne, które znajdują się pod presją rolnictwa. Nadmierne użycie nawozów mineralnych 
powoduje zanieczyszczenie wód i nadmierną eutrofizację wód. Istotnym zagrożeniem dla 
jakości wód jest nieuregulowana gospodarka ściekowa na terenie gminy. Sieć kanalizacyjna 
funkcjonuje jedynie w mieście Oleśnie i we wsi Świercze. Brak wystarczająco rozwiniętej 
sieci kanalizacyjnej powoduje, że ścieki z większości gospodarstw gromadzone są w 
szczelnych zbiornikach bezodpływowych. Nieszczelne i przepełnione szamba są poważnym 
zagrożeniem skażenia wód.  
 Przejawem degradacji środowiska związanym z osadnictwem jest również emisja 
zanieczyszczeń atmosferycznych. Istniejący na terenie gminy przemysł oparty jest głównie na 
drobnych zakładach produkcyjnych. W związku charakterem rolniczym obszaru oraz brakiem 
koncentracji dużych zakładów przemysłowych środowisko gminy jest wolne od znaczących 
zagrożeń powietrza atmosferycznego. Poziom emisji wyznacza głównie emisja niska oraz 
emisja komunikacyjna, a także napływ zanieczyszczeń z zewnątrz, z większych aglomeracji 
miejskich i przemysłowych (powiat opolski, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki oraz 
Górnośląski Okręg Przemysłowy). 
 Źródłem emisji hałasu na terenie gminy jest transport samochodowy oraz kolejowy. Na 
hałas w szczególności narażone są tereny mieszkaniowe położone w bezpośrednim 
sąsiedztwie dróg cechujących się największym natężeniem ruchu – drogi krajowej nr 11 oraz 
dróg wojewódzkich nr 487, 494 i 901. 
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Do przedsięwzięć mogących mieć szczególnie negatywny wpływ na środowisko 
zaliczyć można ruch samochodowy odbywający się drogą krajową nr 11 i ruch kolejowy linią 
nr 143 relacji Kalety – Wrocław Mikołajów (w zakresie emisji hałasu), a także napowietrzne 
linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia.  

 

Ocena odporności środowiska na degradację i zdolności do regeneracji 

Na zdolność środowiska do regeneracji i stopień podatności na degradację mają wpływ 
takie czynniki jak zróżnicowanie wiekowe i gatunkowe szaty roślinnej, występowanie źródeł 
niekorzystnych oddziaływań, sposób użytkowania terenu. Największą odpornością na 
degradację a zarazem zdolnością do regeneracji odznaczają się zbiorowiska roślinne o 
zróżnicowanym składzie wiekowym i gatunkowym np. lasy z wielopiętrową strukturą 
roślinności. Regeneracja rozumiana jest jako powrót do stanu przed wystąpieniem 
niekorzystnych oddziaływań na środowisko i odbywa się m.in. dzięki procesowi sukcesji i 
rozprzestrzeniania się gatunków. Czynnikami wpływającymi na odporność środowiska na 
degradację i możliwości do regeneracji są m.in. zróżnicowanie gatunkowe szaty roślinnej, 
odległość od źródeł niekorzystnych oddziaływań, intensywność czynników zewnętrznych oraz 
charakter użytkowania terenu. Jakość środowiska przyrodniczego omawianego obszaru jest 
poprawna, jednocześnie jednak podlega niekorzystnym oddziaływaniom. Obszar gminy 
posiada obecnie odpowiednią odporność i potencjalną możliwość samoregulacji systemu. 
Jednak zachowanie tych możliwości samoregulacyjnych uzależnione jest od sposobu 
gospodarowania agrosystemami i aktywnego zachowywania wartości środowiska 
przyrodniczego oraz od odpowiedniego jego kształtowania.  

Obszar objęty opracowaniem charakteryzuje się generalnie średnią odpornością 
środowiska na degradację oraz zmienną w przestrzeni zdolnością środowiska do regeneracji.  
W zakresie degradacji odporne na nią są ekosystemy wielkopowierzchniowe o dużej 
naturalności, gdzie związki funkcjonalne pomiędzy poszczególnymi elementami ożywionymi i 
nieożywionymi są silne, zróżnicowane i naturalne (słabo zaburzone). Ekosystemy takie mają 
znaczące zdolności wewnętrznego buforowania degradujących czynników zewnętrznych. 
Jednak takie ekosystemy na terenie opracowania nie występują. Uproszczenie łańcuchów 
troficznych i ingerencja człowieka w procesy biocenotyczne osłabia odporność na zmiany w 
ekosystemach. Kompleksy leśne w gminie nie posiadają szczególnej odporności na degradację 
powodowaną zanieczyszczeniami powietrza. Są one bowiem mało zróżnicowane gatunkowo i 
wiekowo oraz cechują się w części niezgodnością z roślinnością potencjalną, co sprzyja 
rozwojowi chorób. Jedynie lasy położone na terasach zalewowych dolin rzecznych, ze 
względu na swój naturalny charakter są mniej wrażliwe na zanieczyszczenia powietrza, ale 
znacząco na zmiany warunków wodnych, z powodu ich specyfiki – są to zbiorowiska 
związane z wysokim poziomem wód gruntowych lub zalewami. 

Obszarami pozbawionymi naturalnej odporności na zmiany degradacyjne są obszary 
zdewastowane, w tym zabudowy mieszkaniowej, usługowe i komunikacyjne. Ekosystemy 
łąkowe na obszarze opracowania wykazują znaczną degenerację. W dalszym jednak ciągu 
wykazują się stosunkowo wysoką bioróżnorodnością, szczególnie w dolinie Stobrawy i Prądu. 
Łąki zasługują na szczególne zainteresowanie i wymagają aktywnej ochrony. Podstawowe 
zagrożenia dla roślinności łąkowej to odwadniające melioracje, przekształcenie na grunty orne 
i porzucenie użytkowania skutkujące uruchomieniem procesów naturalnej sukcesji i 
zarastaniem roślinności łąkowej roślinnością krzewiastą. 

Oceniając wrażliwość terenów rolniczych i leśnych obszaru opracowania na wybrane 
przejawy antropopresji (na tle wrażliwości terenów rolniczych i leśnych ogółem), 
uwzględniając występujące tutaj kompleksy przydatności rolniczej gleb i siedlisk leśnych oraz 
typy krajobrazu, można stwierdzić, że jest ona średnia w przypadku pól uprawnych i w 
przypadku terenów leśnych. 
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Jednym z głównych zagrożeń środowiska leśnego jest presja zanieczyszczeń 
powietrza. Ponadto małe i rozczłonkowane tereny leśne są bardziej narażone na różnego 
rodzaju niekorzystne wpływy zewnętrzne i łatwiej ulegają degradacji m.in. poprzez obniżanie 
poziomu wód gruntowych. 

Analizując tereny leśne pod względem żyzności siedliska, zgodności drzewostanów z 
siedliskiem, odporności na niekorzystne czynniki zewnętrzne, wysoko oceniono stan 
zrównoważenia i odporności lasów na działanie czynników degradujących (niektóre 
fragmenty lasów w dolinach rzek oraz lasy liściaste fragmentarycznie występujące w różnych 
miejscach gminy). Spełniają one dużą rolę klimatotwórczą, wodochronną i biotopotwórczą - 
cechują się znacznym bogactwem gatunkowym flory i fauny. Dominacja drzew liściastych 
gwarantuje im znaczną odporność na zanieczyszczenia atmosferyczne. Z uwagi na małą 
dostępność rekreacyjną nie są zagrożone przez penetrację turystyczną. Zagrożeniem dla 
trwałości ich funkcjonowania stanowi zmiana stosunków wodnych oraz wprowadzanie sosny 
na siedliska żyzne, które w skrajnym przypadku może doprowadzić do przekształcenia 
ekosystemu i degradacji terenu. 

Pozostałe drzewostany obejmują leśne zbiorowiska o niższej odporności na degradację 
i o obniżonych funkcjach wodochronnych i biotopotwórczych. Związane są z siedliskami 
żyznymi o zawyżonym udziale drzew szpilkowych (zubożony skład gatunkowy) ale 
stosunkowo nieznacznie odchylone od stanu równowagi ekologicznej. Drzewostan szpilkowy 
wrażliwy na zanieczyszczenia powietrza, szkodniki i choroby jest podatny na dalsze 
odkształcenia. 

Dużą zdolność do regeneracji generalnie przejawiają struktury przyrodnicze o 
największej odporności na działania antropogeniczne. Obszary opracowania charakteryzują się 
zróżnicowaną zdolnością do regeneracji, która jest zależna od dotychczasowej intensywności 
zmian degradacyjnych. 

Ogólnie dużą zdolnością do regeneracji charakteryzują się ekosystemy naturalne lub 
półnaturalne, średnią ekosystemy zdegradowane, a małą ekosystemy zdewastowane. Do 
obszarów o dużej zdolności do regeneracji należą głównie ekosystemy charakteryzujące 
się dużą naturalnością, w tym leśne oraz ekstensywnie nawożone i użytkowane kompleksy 
łąkowe. 

Obszarami o średniej zdolności do regeneracji są te, które zostały przekształcone lub 
zdegradowane, zachowały jednak zdolność powrotu do stanu wyjściowego, a w szczególności 
grunty orne oraz intensywnie użytkowane łąki i pastwiska. 

 

 Ocena zgodności użytkowania i zagospodarowania z uwarunkowaniami przyrodniczymi 

Dotychczasowa forma i sposób użytkowania terenu, w znacznej części odpowiada 
lokalnym uwarunkowaniom przyrodniczym. Teren opracowania cechuje się w większości 
stosunkowo dobrymi walorami rolniczej przestrzeni produkcyjnej (III i IV klasa bonitacyjna) i 
jako teren o predyspozycji dla użytkowania rolnego, takiemu użytkowaniu podlega. Tam gdzie 
występuje wyższy poziom wód gruntowych (m.in. doliny rzeczne) z reguły znajdują się łąki i 
pastwiska. Jednakże część z nich jest często przekształcana w intensywnie użytkowane grunty 
orne. Ponadto zagrożeniem dla ciągłości wykorzystania terenów łąk i pastwisk oraz 
przekształceń szaty roślinnej jest także porzucanie łąk i pastwisk (zaprzestanie ich 
użytkowania). 

Kompleksy leśne zgodnie ze swoją naturalną predyspozycją są obszarem prowadzenia 
gospodarki leśnej.  

Występujące w części gminy zasoby surowcowe (piaski, pospółki, żwiry i iły) nie 
zostały w pełni wykorzystane, eksploatacja została zaniechana.  

Do terenów o niezgodnym użytkowaniu z uwarunkowaniami przyrodniczymi, 
istotnych z punktu widzenia ochrony przyrody, należą niektóre fragmenty wzdłuż biegu rzek 
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lub obniżeń. Szczególnie negatywne zmiany zaobserwowano w okolicy Borek Wielkich i 
Małych.  

Rozwój funkcji rolniczej (grunty orne) po odwodnieniu terenu, na obszarach do tej 
pory typowo łąkowych i pastwiskowych, doprowadził do uruchomienia negatywnych 
procesów, w efekcie, których znacząco przekształcono lub zupełnie zlikwidowano naturalne i 
półnaturalne biocenozy. 

Negatywne zmiany szaty roślinnej doprowadziły do degradacji terenu, ograniczania 
korzystnego wpływu na mikroklimat, dewastacji walorów krajobrazowych i ograniczenia 
możliwości podtrzymania równowagi ekologicznej terenów przyległych. Jednocześnie 
ekosystemy wilgotne i podmokłe charakteryzują się znaczącym potencjałem restytucyjnym i 
jako tereny, które nie będą podlegały presji inwestycyjnej, mogą być wykorzystane w 
przyszłości jak obszary odbudowy półnaturalnych zbiorowisk łąkowych, szuwarowych i 
wodnych. Z tych względów w procesach zagospodarowania przestrzennego wszystkie doliny 
rzeczne powinny podlegać szczególnym rygorom i gwarantować możliwość restytucji 
walorów przyrodniczych. 

 

2.5. Tendencje zmian w środowisku w przypadku braku realizacji projektu zmiany 

Studium 

Prognoza zmian środowiska w wyniku dalszego, dotychczasowego sposobu użytkowania 
i zagospodarowania terenu, oparta została na analizie stanu istniejącego, nie biorąc pod uwagę 
planowanych trendów rozwojowych. Można stwierdzić, że niniejsza analiza odpowiada 
analizie wariantu zerowego tzn. kontynuacji dotychczasowego zagospodarowania. 

Obszar opracowania od długiego okresu podlega trwałemu, intensywnemu 
gospodarczemu wykorzystaniu dla celów gospodarki rolnej. Generalnie, kontynuacja 
gospodarki na gruntach uprawnych nie będzie prowadzić do zmian, mogących powodować 
obniżenie jego walorów użytkowych ani naruszenia istniejących zasobów środowiskowych. W 
wyniku kontynuacji działalności rolniczej nie należy prognozować uruchomienia procesów, 
zjawisk i oddziaływań innych, niż obserwowane dotychczas. W dalszym ciągu podstawowym 
procesem będzie okresowe, powtarzalne naruszenie warstwy glebowej i zmiany jej struktury 
w trakcie prac przygotowawczych do sezonu wegetacyjnego i po jego zakończeniu, zaś 
prowadzone w okresie wzrostu standardowe zabiegi agrotechniczne nie będą odbiegać od 
dotychczas stosowanych. Zakres prowadzonych prac rolnych nie daje przesłanek do 
uruchomienia na tym obszarze procesów geodynamicznych, mogących skutkować ubytkiem 
lub degradacją powierzchni ziemi, zmianą struktury oraz ubytkiem potencjału glebowego. 
Kontynuacja rolniczego użytkowania nie będzie również prowadzić do zakłócenia naturalnie 
ukształtowanych stosunków gruntowo – wodnych. 

Występujące w chwili obecnej powiązania pomiędzy środowiskiem wodnym, a 
środowiskiem glebowym i szatą roślinną wykluczają możliwość pogorszenia warunków ich 
wzrostu, gdyż zasilanie poziomu glebowego i upraw w wodę następuje wskutek opadów 
atmosferycznych, przy wykorzystaniu zdolności retencyjnych warstwy glebowo – próchniczej. 

Towarzysząca uprawom gospodarka nawozowa może dalej prowadzić do pogorszenia 
stanu czystości pierwszego poziomu wód podziemnych związkami azotu, ale z powodu 
występowania od powierzchni na części obszarów trudno przepuszczalnych utworów 
gliniastych (mady, iły, gliny zwałowe) oddziaływanie takie jest ograniczone do niektórych 
terenów. Obszary rolne, w chwili obecnej nieużytkowane lub w sposób ograniczony 
użytkowane rolniczo, mogą w drodze sukcesji naturalnej podlegać procesom 
przekształceniowym lub zarastać roślinnością atropogeniczną i ekspansywną (nawłoć 
kanadyjska itp.), a zbiorniki wodne mogą w drodze sukcesji naturalnej podlegać procesom 
zarastania roślinnością wodno-błotną. 
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Potencjalną degradacją zagrożone są te tereny, które mają istotne znaczenie dla układu 
terenów otwartych gminy i bioróżnorodności, a nie są poddane ochronie w jakiejkolwiek 
formie. Dotyczy to w szczególności doliny Stobrawy, Budkowiczanki, Prądu, Łomnicy, 
Liswarty, jako korytarzy ekologicznych i obszaru występowania terenów podmokłych i 
bagiennych. W zakresie zagrożeń dla ciągłości powiązań przyrodniczych najbardziej 
niepożądanymi kierunkami przekształceń powodowanymi przez dotychczasowe użytkowanie i 
zagospodarowanie są: 
- dalsza fragmentacja siedlisk na skutek rozwoju zabudowy i transportu, 
- dalsze zmiany stosunków wodnych, w szczególności w dolinach rzecznych, 
- zamiana użytkowania trwałych użytków zielonych na grunty orne, w szczególności w 
dolinach rzecznych i obniżeniach terenu, 
- wprowadzanie obiektów wysokościowych na teren korytarzy ekologicznych lub w ich 
najbliższe otoczenie, 
- zniszczenie liniowych zadrzewień, zakrzewień, ziołorośli, w szczególności wzdłuż cieków. 

 
 

3.  Analiza ustaleń projektu zmiany Studium i ocena zgodności z 

uwarunkowaniami ekofizjograficznymi 
 

3.1 Ustalenia dotyczące rozwoju zabudowy 

W projekcie zmiany Studium zakłada się uwolnienie części przestrzeni rolniczej w celu 
przeznaczenia jej na budownictwo mieszkaniowe, usługowe (w tym usługi turystyki), a także 
aktywność gospodarczą. Na terenach przeznaczonych pod zainwestowanie stwarza się 
warunki dla rozwoju systemów infrastruktury technicznej, a także sieci drogowej. W projekcie 
zmiany Studium zachowuje się istniejące tereny zabudowane, zarówno w rejonie miasta 
Olesno, jak i na terenach wiejskich. Jednocześnie utrzymuje się rolniczy i leśny charakter 
gminy.  

Realizacja ustaleń zmiany Studium będzie oznaczać zmiany w krajobrazie części 
terenów rolnych. Istniejąca przestrzeń rolnicza wybranych terenów ulegnie przekształceniu w 
krajobraz zurbanizowany. Zgodnie z wymogami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 
wyłączenie gruntów z produkcji roślinnej będzie wymagać uzyskania zgody na przeznaczenie 
gruntów na inne cele. Odbędzie się to na etapie sporządzenia miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. Warto zaznaczyć, że przed zabudową chroni się m.in. 
cenne przyrodniczo tereny leśne i tereny rolne zakwalifikowane do zalesień, a także oraz 
tereny narażone na powodzie. Nowe tereny inwestycyjne wskazuje się głównie na terenach 
zajmowanych przez gleby niskich klas bonitacyjnych.  

Nowe funkcje terenów będą realizowane na podstawie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego oraz decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu. Dla części obszaru opracowania projekt zmiany studium stanowi usankcjonowanie 
funkcji terenów wyznaczonych w obowiązujących aktach prawa miejscowego. 

Poszczególne inwestycje poddane będą postępowaniu w sprawie uzyskania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z ustawą z dnia 3 października o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko. Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na 
środowisko mogą wymagać sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Klasyfikację 
takich przedsięwzięć przedstawia Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  

Przyjęto korzystne rozwiązania w zakresie ograniczenia potencjalnego wpływu 
terenów usług i aktywności gospodarczej na tereny zabudowy mieszkaniowej. Ustalono 



 33

zasadę, że prowadzona działalność gospodarcza nie powinna powodować uciążliwości poza 
obrębem działki własnej inwestora. Działalność nie powinna powodować negatywnego 
oddziaływania na tereny zabudowy chronionej przed hałasem – mieszkaniowej oraz szkół i 
przedszkoli. W tym celu proponuje się strefowanie zabudowy w tak sposób, aby uciążliwa 
zabudowa przemysłowa odgrodzona była od terenów wrażliwych na hałas zabudową nie 
wymagająca ochrony (np. zabudową usługową) lub pasami zieleni izolacyjnej. W projekcie 
zmiany Studium położono nacisk na to, aby nowe tereny inwestycyjne znajdowały się z dala 
od terenów mieszkaniowych.  

W odniesieniu do ochrony przed hałasem, nowe tereny przewidziane pod zabudowę 
mieszkaniową starano się sytuować w oddaleniu od szlaków komunikacyjnych będących 
źródłem emisji hałasu. Ochronę klimatu akustycznego terenów mieszkaniowych w otoczeniu 
dróg o wysokim natężeniu ruchu i linii kolejowych powinno również umożliwić odsunięcie 
zabudowy od emitorów lub jej strefowanie. 

 

3.2. Ustalenia dotyczące rozwoju systemów infrastruktury technicznej 

Zakłada się wyposażenie układów osadniczych – istniejących i planowanych – oraz 
terenów komercyjnych w systemy wodociągowe i kanalizacyjne. Rozwój sieci kanalizacji na 
terenie gminy ma bardzo duże znaczenie dla poprawy jakości wód powierzchniowych i 
podziemnych, a także podniesienia standardu życia mieszkańców. Do czasu przyłączenia 
wszystkich budynków do sieci kanalizacji ścieki zbierane będą do zbiorników 
bezodpływowych, a następnie wywożone taborem asenizacyjnym do punktu zlewnego na 
oczyszczalni ścieków. 

W zakresie sposobu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenów 
zabudowanych zastosowanie będzie miało rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 
lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód 
lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególni szkodliwych dla środowiska wodnego. 
Zgodnie z art. 19 tego rozporządzenia, ścieki ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy 
kanalizacyjne pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni m.in. terenów przemysłowych, 
składowych, baz transportowych, dróg krajowych klasy G oraz parkingów o powierzchni 
powyżej 0,1 ha, wymagają podczyszczenia przed wprowadzeniem do wód lub do ziemi. Ścieki 
bezpośrednio odprowadzane do wód lub gruntu mogą stanowić poważne zagrożenie dla jego 
jakości i jakości wód podziemnych. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych dróg 
i parkingów powinny być odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej. Uszczegółowienie 
tematyki gospodarki wodno-ściekowej dokona się na etapie sporządzenia miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego. Na terenie gminy utrzymuje się istniejący system 
odprowadzenia wód opadowych w mieście do kanalizacji deszczowej lub powierzchniowo. 

W zakresie zaopatrzenia w ciepło do ogrzewania budynków na terenach wiejskich, nie 
podłączonych do źródeł zcentralizowanych, zakłada się stosowanie proekologicznych 
systemów grzewczych opartych o paliwa niskoemisyjne, a także odnawialnych źródeł energii, 
m.in. energii słońca. Na terenie miasta Olesno utrzymuje się dotychczasowy system 
zaopatrzenia w ciepło oparty na funkcjonowaniu kotłowni miejskiej. Korzystnie ocenia się 
także stworzenie możliwości zaopatrzenia terenów mieszkaniowych w gaz.  

Na obszarze gminy stwarza się możliwości rozwoju sieci gazowej i zaopatrzenia 
terenów wiejskich w gaz. Obecnie jedynie na terenie miasta Olesno istnieje możliwość 
korzystania z zasobów gazu. Stacje redukcyjno – pomiarowe zlokalizowane w Oleśnie 
posiadają rezerwy, które stwarzają realną możliwość wykorzystania gazu jako czynnika 
grzewczego dla odbiorców miejskich oraz zaopatrzenia w gaz pobliskich miejscowości. 
Odbiorcy obszarów wiejskich częściowo korzystają z usług gazyfikacji bezprzewodowej – 
dostawy gazu płynnego w butlach. W zakresie gazyfikacji kierunki rozwoju przewidują 
przyszłościową rozbudowę systemu zaopatrzenia w gaz z sieci gazociągu obszaru całej gminy. 
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Wzdłuż gazociągów wyznacza się strefy kontrolowane na podstawie rozporządzenia 
Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać sieci gazowe. W strefach tych nie należy wznosić budynków, urządzać 
stałych składów i magazynów, sadzić drzew oraz nie powinna być podejmowana żadna 
działalność mogąca zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji. Zaleca się 
sytuować gazociąg w korytarzach drogowych. Nowe gazociągi najprawdopodobniej 
przeprowadzony będzie pod powierzchnią terenu. Współczesne techniki budowlane pozwalają 
na wprowadzenie rurociągu pod powierzchnię terenu bez potrzeby wykopywania ziemi na 
całej długości trasy przebiegu gazociągu.  

Gromadzenie i utylizacja odpadów odbywać się będzie zgodnie z przyjętą polityką 
gminy. W tym zakresie obowiązuje m.in. wojewódzki plan gospodarki odpadami.  

Przez obszar gminy przebiegają napowietrzne sieci elektroenergetyczne wysokiego 
oraz średniego i niskiego napięcia, które stanowią źródło promieniowania 
elektromagnetycznego. . Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 
października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w 
środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów oraz normą budowlaną 
PN-E-05100-1:1998 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa”, w 
otoczeniu linii wprowadza się ograniczenia w zagospodarowaniu. Pomiędzy liniami a 
budynkami powinny być zachowane odpowiednie odległości, których wielkość zależy od 
parametrów linii i emisji pola elektromagnetycznego. Dla napowietrznych linii wydziela się 
strefy ochronne, w których ustala się zakaz lokalizacji wszelkich budynków, budowli takich 
jak maszty oraz zieleni wysokiej. Szerokości pasów terenu, liczone od rzutu poziomego 
skrajnego przewodu wynoszą: dla linii napowietrznych 110 kV - 15 m, dla linii 
napowietrznych 15 kV - 5 m i dla linii napowietrznych 0,4 kV - 3 m. Linie wysokiego 
napięcia 100 kV przebiegają w głównej mierze przez tereny rolne, w oddaleniu od terenów 
zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę. Zaznacza się, że tereny infrastruktury 
elektroenergetycznej (główne punkty zasilania) nie powinny powodować uciążliwości, w 
szczególności z zakresu promieniowania elektromagnetycznego, na sąsiednich terenach 
mieszkaniowych. 

Na terenie gminy zachowuje się istniejące cmentarze. Oprócz tego planuje się 
utworzenie nowego cmentarza w północno zachodniej części Olesna. Wokół cmentarzy 
obowiązują strefy ochrony sanitarnej zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki 
komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem 
sanitarnym odpowiednie są na cmentarze. Według przepisów zawartych w rozporządzeniu, w 
odległości 150 m od granic cmentarza nie wolno lokalizować zabudowy mieszkaniowej, 
zakładów produkujących artykuły żywnościowe, zakładów przechowujących żywność oraz 
studni służących do czerpania wody do picia i na potrzeby gospodarcze. W przypadku gdy 
teren w granicach do 50 m od cmentarza posiada sieć wodociągową i wszystkie budynki 
korzystające z wody są do tej sieci podłączone, strefa ochrony sanitarnej wynosi 50 m. 

 

3.3 Ustalenia w zakresie rozwoju układu komunikacyjnego 

Na terenie gminy planowane są nowe odcinki układu komunikacyjnego. Najważniejszą 
drogą będzie obwodnica drogi krajowej nr 11 (droga klasy ekspresowej), która wyłączy ruch 
tranzytowy z centrum miasta Olesno. W związku z wydaną decyzją środowiskową wybrano 
południowy wariant przebiegu drogi (rozpatrywano również wariant północny). Na rysunku 
Studium wyznaczono rezerwy terenu pod tę drogę. Oprócz tego możliwa jest budowa 
obwodnicy stanowiąca tzw. "wariant północny" przebiegu drogi krajowej nr 11. Ponadto 
zakłada się wykonanie północno - zachodniej obwodnicy miasta, łączącej drogę wojewódzką 
nr 487 i nr 494 (droga klasy zbiorczej). Wskazuje się również na potrzebę poszerzenia 
istniejących dróg – drogi krajowej nr 11 i drogi wojewódzkiej nr 901.  
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Z punktu widzenia ograniczenia oddziaływania dróg na człowieka budowę obwodnicy 
ocenia się pozytywnie. Wyprowadzenie tranzytu poza centrum miasta zmniejszy liczbę osób 
narażonych na hałas.  

W przypadku stwierdzenia zagrożenia powodowanego nadmierną emisją hałasu w 
otoczeniu istniejących i planowanych tras konieczne będzie podjęcie środków 
minimalizujących zagrożenie. W tym celu podejmuje się rozwiązania organizacyjne, takie jak 
ograniczenie prędkości. Korzystne będzie wprowadzenie zieleni izolacyjnej w sąsiedztwie 
terenów mieszkaniowych. Korzystnym rozwiązaniem przyjętym w planach miejscowych 
będzie strefowanie zabudowy, tj. oddzielenie terenów wrażliwych na hałas od dróg 
cechujących się największym natężeniem ruchu. Skutecznym rozwiązaniem jest również 
budowa ekranów akustycznych, co jest bardzo prawdopodobne w przypadku realizacji drogi 
ekspresowej, gdzie samochody mogą rozwijać duże prędkości, co przekłada się na zwiększoną 
emisję hałasu. 
 Nowe drogi będą stanowić źródło uciążliwości, przede wszystkim w zakresie emisji 
hałasu oraz zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. O ich rozmiarze trudno jest rozstrzygać na 
etapie sporządzania projektu studium, w którym ustala się jedynie korytarze terenów 
zarezerwowanych pod trasy. Rozkład hałasu oraz ilość wprowadzanych do atmosfery 
substancji będzie można oszacować na etapie sporządzania projektu budowlanego, po 
wykonaniu prognozy ruchu i w oparciu o projekt techniczny drogi. Pozwoli to na wybranie 
optymalnego dla mieszkańców i środowiska wariantu i rozstrzygnięcia o potrzebie wykonania 
zabezpieczeń ograniczających emisję hałasu. Wydaje się, że ze względu na bliskość terenów 
zabudowy mieszkaniowej, a tym samym konieczność dochowania dopuszczalnych poziomów 
dźwięku w środowisku, koniecznym zabezpieczeniem będzie budowa ekranów akustycznych 
wzdłuż niektórych odcinków dróg.  

Nowe trasy przecinać będą tereny lasów i doliny cieków. Wiąże się z tym konieczność 
wycinki drzewostanu. Skurczy się przestrzeń będąca miejscem bytowania zwierząt, pogorszy 
się również możliwość ich przemieszczania się. Zakłócone może być funkcjonowanie 
korytarzy ekologicznych przebiegających w ciągach dolin rzek.  

 

3.4. Ustalenia dotyczące rozwoju energetyki odnawialnej 

Obecnie na terenie gminy nie pozyskuje się energii ze źródeł odnawialnych (OZE). W 
studium stwarza się możliwości wykorzystania energii słońca (np. elektrownie 
fotowoltaiczne), energii geotermalnej, energii z biomasy (np. biogazownie), biogazu i 
biopaliw. Na terenach zabudowanych dopuszcza się lokalizację urządzeń wykorzystujących 
energię odnawialną na użytek własny, takie jak kotłownie na biomasę, kolektory słoneczne na 
dachach budynków itp. 

Teren gminy Olesno został wskazany jako obszar rozwojowy dla pozyskiwania energii 
wiatru w opracowaniu „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego”. Na 
mapie nr 6 „Wykorzystanie zasobów środowiska” wskazano miejsca predestynowane do 
lokalizacji elektrowni wiatrowych, jednak w omawianej edycji studium, ze względu na 
potencjalne negatywne oddziaływanie, nie zdecydowano się na sytuowanie elektrowni 
wiatrowych.  

Barierą rozwoju dla energetyki odnawialnej jest bliskość terenów mieszkaniowych. W 
celu ograniczenia potencjalnych negatywnych oddziaływań elektrowni wykorzystujących 
odnawialne źródła energii wprowadza się strefy ochronne dla urządzeń wykorzystujących 
energię ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 110 kW. W strefach tych powinno 
zamykać się niekorzystne oddziaływanie z zakresu emisji hałasu, promieniowania 
elektromagnetycznego itp. Strefy te znajdują się na terenach rolnych, poza terenami zabudowy 
mieszkaniowej i innymi terenami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi. Nowe budynki 
mieszkaniowe będą sytuowane poza strefami ochronnymi.  
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Instalacje wykorzystujące energię odnawialną o mocy przekraczającej 100 kW - 
urządzenia pozyskujące energię z biomasy, biogazu i biopaliw, urządzeń produkcji energii ze 
słońca (systemy fotowoltaiczne) oraz ze źródeł geotermalnych – dopuszcza się na terenach 
przeznaczonych pod aktywność gospodarczą (AG), terenach utylizacji odpadów – 
składowisko odpadów (NU), przy czym wykorzystanie energii słońca za pośrednictwem 
paneli fotowoltaicznych dopuszcza się po rekultywacji składowiska) oraz wybranych terenach 
rolniczych (R). Granice stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz 
zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu dla tych urządzeń są tożsame z granicami terenów 
oznaczonych symbolem AG i NU, natomiast na terenach rolnych zaprezentowane na rysunku. 
Ustala się, że uciążliwości związane z pracą urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła 
energii nie powinny wykraczać poza granice stref. 

Brak jest danych literaturowych na temat negatywnego wpływu na środowisko, jaki 
może być wywołany pracą elektrowni wykorzystującej panele fotowoltaiczne. Potencjalny 
negatywny wpływ paneli na otoczenie to niepokój optyczny wywoływany refleksami 
świetlnymi, co powoduje, że elektrownie słoneczne uznaje się za niekorzystne sąsiedztwo dla 
terenów mieszkaniowych, a także lotnisk i tras przelotów statków powietrznych (możliwość 
oślepienia pilotów). Elektrownie usytuowane zbyt blisko dróg mogą również oślepiać 
kierowców. W celu eliminacji tego niekorzystnego zjawiska, panele fotowoltaiczne pokrywa 
się powłoką antyrefleksyjną. Na etapie eksploatacji paneli fotowoltaicznych nie przewiduje się 
znaczącego negatywnego wpływu na środowisko. Praca elektrowni nie będzie powodować 
emisji hałasu, zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego (brak źródeł emisji). Nie przewiduje 
się również wytwarzania odpadów. Pewne zagrożenie jest związane z koniecznością mycia 
paneli. W celu ochrony wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami, 
należy ograniczyć stosowanie detergentów i innych środków powierzchniowo czynnych.  

 

3.5. Ustalenia w zakresie eksploatacji surowców mineralnych 

Zapewnia się dalsze funkcjonowanie wydobycia złóż surowców w funkcjonującej 
kopalni odkrywkowej Olesno. Działalność wydobywcza może by prowadzona na zasadach 
ustalonych w przepisach ustawy Prawo geologiczne i górnicze na podstawie udzielonej 
koncesji na wydobycie złóż.  

Na całym terenie gminy dopuszcza się eksploatację udokumentowanych surowców 
skalnych i okruchowych, które występują na terenach rolnych. Złoża te, w przypadku 
rozpoczęcia eksploatacji, wydobywane będą metodą odkrywkową. W Studium nie określa się 
szczegółów wydobycia złóż. Prowadzenie gospodarki masami ziemnymi lub skalnymi jest 
przedmiotem odrębnych dokumentów – projektu zagospodarowania złoża i planu ruchu 
zakładu górniczego. W odniesieniu do miejsc wydobycia złóż konieczne jest ustalenie 
obszarów i terenów górniczych. Rozpoczęcie wydobycia powinno być poprzedzone 
szczegółowymi analizami wpływu kopalni na środowisko, w tym na zdrowie i życie 
mieszkańców oraz dobra materialne. Po zakończeniu eksploatacji nastąpi rekultywacja 
wyrobisk.  

Wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową kwalifikuje się jako 
przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko. Inwestycja będzie poddana będzie procedurze oceny oddziaływania na 
środowisko przedsięwzięcia, której jednym z elementów powinien być raport oddziaływania 
na środowisko. W raporcie tym zostaną określony szczegółowy wpływ na poszczególne 
elementy środowiska, w oparciu o szczegóły techniczne wydobycia złóż. 

Praca zakładu górniczego oznacza możliwość pojawienia się negatywnych 
oddziaływań na środowisko. Z pewnym prawdopodobieństwem można przyjąć, że wystąpią 
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niezorganizowane emisje pyłów do atmosfery oraz emisje hałasu związane z transportem 
kopaliny poza teren kopalni. Na etapie sporządzania projektu Studium nie sposób ustalić, jaką 
skalę i charakter mogą przybrać wymienione uciążliwości. Będzie to uzależnione od sposobu 
wydobycia złoża, zastosowanych technologii itp.  

 

3.6.  Ocena zgodności z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi 

Jako jeden z głównych celów Studium uznano poprawę jakości środowiska, ochronę 
jego zasobów przyrodniczych i walorów krajobrazowych. Cel ten jest realizowany przez 
szereg zapisów odnoszących się do ochrony poszczególnych komponentów środowiska. 
Uznaje się, że w projekcie zmiany Studium zawarto rozwiązania korzystne i skuteczne dla 
ochrony środowiska, które są zgodne z obowiązującymi przepisami środowiska.  
 Należy uznać, że przyjęty w projekcie zmiany Studium sposób zagospodarowania 
terenów jest zgodny z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi. Tereny osadnicze sytuuje się na 
ogół na wysoczyźnie, w obrębie terenów rolnych, gdzie panują poprawne warunki dla 
wprowadzania obiektów inżynierskich. Podłoże zbudowane z utworów czwartorzędowych 
sprzyja posadawianiu obiektów. Ukształtowanie terenu oraz warunki klimatu lokalnego 
również sprzyjają osadnictwu. Zabudowa sytuowana jest poza cennymi przyrodniczo terenami 
– lasami, terenami ekosystemów wodnych i dolinami rzek. Ustala się, że zagospodarowanie 
terenu gminy nie powinno naruszać stabilności naturalnych ekosystemów oraz 
funkcjonowania podstawowych procesów przyrodniczych.  

Niekorzystne z punktu widzenia środowiska jest zniszczenie przydatnej dla rolnictwa 
pokrywy glebowej, a także wycinka części lasów, która spowodowana będzie 
przeprowadzeniem nowych dróg. Korzystnie jednak ocenia się zachowanie większości 
terenów leśnych, a także proponowane zalesienia. W celu ochrony ekosystemów, wartości 
przyrodniczych oraz zróżnicowanego krajobrazu rolniczego, zaleca się zachowanie 
istniejących terenów zieleni, w tym zadrzewień i zakrzewień, przydrożnych szpalerów, zieleni 
łąk i pastwisk oraz innych form naturalnie występującej roślinności, a także zieleni 
urządzonej, takiej jak założenia parkowe i skwery. Oprócz tego postuluje się zwiększanie 
powierzchni terenów zieleni w formie wprowadzania zadrzewień śródpolnych i przydrożnych, 
wzbogacanie obudowy biologicznej cieków oraz tworzenie założeń zieleni urządzonej w 
obrębie terenów zabudowanych. Podkreśla się konieczność zabezpieczenia przed 
antropopresją wód powierzchniowych (jezior, oczek wodnych, wód płynących) wraz z ich 
obudową biologiczną. Istotną rolę dla podniesienia zróżnicowania biologicznego gminy 
stanowi ochrona przed zmianą zagospodarowania dolin rzecznych oraz planowane 
wprowadzanie zalesień. 

Pozytywnie ocenia się zapisy z zakresu rozwoju infrastruktury technicznej, co pozwoli 
na kształtowanie terenów zabudowy przy zachowaniu wysokich standardów zamieszkiwania i 
uszanowaniu przepisów dotyczących ochrony środowiska.  

 

4. Przewidywany wpływ realizacji ustaleń projektu zmiany Studium na 

środowisko 

 

4.1. Analiza wpływu ustaleń zmiany Studium na środowisko 

 
W niniejszym rozdziale dokonano analizy wpływu realizacji projektu zmiany Studium 

na zasoby naturalne rozumiane jako poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego i 
kulturowego. Według definicji zamieszczonej w Encyklopedii PWN (encyklopedia.pwn.pl), 
zasoby naturalne to „twory organiczne (rośliny, zwierzęta, ekosystemy) i nieorganiczne 
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(atmosfera, wody, minerały), wykorzystywane przez człowieka w procesie produkcji i 
konsumpcji”. 

 

Oddziaływanie na świat przyrody i bioróżnorodność 

Planowane zmiany użytkowania terenów polegać będą na przekształceniu części 
przestrzeni rolniczej w zurbanizowaną. Pociągnie to za sobą nieodwracalne zmiany w 
strukturze gatunkowej roślin. W miejsce agrocenozy pojawią się obszary zabudowane 
(głównie o funkcji mieszkaniowej), a wraz z nimi tereny zieleni urządzonej. Należy 
spodziewać się nasadzeń zieleni ozdobnej opartej o m.in. drzewa i krzewy ozdobne. Przestrzeń 
zurbanizowana nie będzie tworzyć dogodnych warunków dla pojawiania się dziko żyjących 
gatunków roślin i zwierząt. Wobec utworzenia sieci szlaków komunikacyjnych, pojawienia się 
w przestrzeni obiektów kubaturowych oraz otaczania poszczególnych terenów ogrodzeniami, 
możliwość swobodnego przemieszczania się zwierząt (za wyjątkiem nietoperzy i ptaków) 
będzie ograniczona. W porównaniu z dotychczasowym, rolniczym użytkowaniem terenów, 
oznaczać będzie sytuację niekorzystną. Poziom zróżnicowania biologicznego na terenach 
przewidzianych do zabudowy może ulec spadkowi. 
 Zagrożony wycinką jest drzewostan kolidujący z planowaną zabudową i 
projektowanymi szlakami komunikacyjnymi. Nie jest jednak wykluczone, że istniejąca zieleń 
może zostać wykorzystana do kształtowania zieleni urządzonej lub przydrożnej na 
poszczególnych terenach. Oprócz tego zniszczeniu ulegnie szata roślinna w miejscach 
eksploatacji górniczej, w przypadku, gdy zostanie ona podjęta. Nastąpi wycięcie części 
drzewostanu i fragmentacja terenów leśnych w północnej części gminy, gdzie planowana jest 
obwodnica. Pogorszeniu ulegną warunki przemieszczania się zwierząt. 
 W projekcie zmiany Studium zawarto zalecenia ochrony istniejących form zieleni. 
Zakłada się, że zagospodarowanie terenu gminy nie powinno naruszać stabilności naturalnych 
ekosystemów oraz funkcjonowania podstawowych procesów przyrodniczych. Zachowuje się 
istniejące tereny leśne. Oprócz tego przeznacza się duże obszary na zalesienia. Zieleń ta 
stanowić będzie miejsce bytowania wielu gatunków zwierząt, a także wzrostu roślin i 
grzybów. Na zalesienia przeznacza się gleby najniższych klas bonitacyjnych. 

Za niekorzystne uznaje się możliwość wprowadzenie zabudowy w strefie ekotonowej 
pomiędzy lasami a terenami przeznaczonymi do zabudowy. Uznaje się, że strefa przejściowa 
między różnymi środowiskami charakteryzuje się szczególnym bogactwem przyrodniczym. 
Oprócz gatunków związanych z sąsiadującymi środowiskami mogą tu występować gatunki 
żyjące wyłącznie w warunkach panujących w takiej strefie styku, dlatego ekoton jest bogatszy 
w gatunki niż sąsiadujące z nim środowiska.  
 Negatywny wpływ na przyrodę będą mieć planowane trasy komunikacyjne. Ważnym 
elementem układu drogowego będzie projektowana droga klasy ekspresowej omijająca miasto 
Olesno. Budowa planowanych dróg oznaczać będzie utratę siedlisk rolnych – upraw 
polowych, łąk i pastwisk. Planowane trasy  napotykają na swej drodze siedliska leśnych. 
Nastąpi zmniejszenie powierzchni terenów zieleni (w tym drzewostanów w lasach), a także 
zakłócenie szlaków wędrówkowych zwierząt. Planowane drogi przecinać będą również doliny 
rzek. Oznaczać to będzie wykonanie przepraw mostowych, co nie wyklucza ingerencji w 
doliny rzek. Możliwe jest zniszczenie części siedlisk występujących w dolinach łąk, a także 
pogorszenie warunków siedliskowych poprzez zacienienie. Sposób wykonania mostów 
powinien umożliwiać swobodne rozlewanie się wód oraz przemieszczanie się zwierząt (brak 
grodzenia, wykonanie przepustów dla zwierząt). W studium nie rozstrzyga się kwestii 
rozwiązań technicznych dotyczących budowy mostów. W odniesieniu do planowanych tras 
komunikacyjnych korzystnym rozwiązaniem będzie tworzenie przepustów dla zwierząt. 
Szczególnie istotne będzie pozostawienie możliwości swobodnego przemieszczania się 
zwierząt w ciągach dolin rzek. 
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 W odniesieniu do planowanej zabudowy, należy zaznaczyć, że planowana zabudowa 
tworzy zwarte skupiska i rozmieszczona jest wyspowo. Dzięki temu pomiędzy sąsiadującymi 
miejscowościami pozostawia się otwarte przestrzenie (użytkowane rolniczo) bądź lasy, co nie 
zakłóca możliwości przemieszczania się zwierząt.  

Pewne zagrożenie niesie ze sobą zabudowa usług turystycznych wprowadzana w 
sąsiedztwie zbiornika wodnego w obrębie Kucoby. Otoczenie zbiornika zabudowy zmniejszy 
jego dostępność dla zwierząt, co stanowi zagrożenie dla utrzymania jego zróżnicowania 
biologicznego. W celu zachowania możliwości prawidłowego funkcjonowania ekosystemów 
zbiorników wodnych, wprowadza się ograniczenie w sytuowaniu zabudowy w ich 
sąsiedztwie. Ustala się, że zabudowa nie może być lokalizowana w odległości mniejszej niż 50 
m od brzegów jezior i zbiorników wodnych. Ponadto zaleca się ograniczenie turystycznego 
zagospodarowania brzegów jezior i zbiorników wodnych. Proponuje się, żeby 
zagospodarowanie zajmowało nie więcej niż 10% długości linii brzegowej jeziora. 

Planowana na terenie gminy zabudowa zasadniczo nie koliduje z cennymi 
przyrodniczo siedliskami dolin rzecznych i lasów. Jedynie w niewielu miejscach (Stare 
Olesno, Kucoby) obszar planowanego rozwoju usług turystycznych pokrywa się z siedliskami 
łąk.  

Na terenie gminy planuje się utworzenie zbiornika retencyjnego Walce na rzece 
Stobrawa. Poza położeniem, w projekcie studium nie ustala się parametrów technicznych 
zbiornika, takich jak głębokość zwierciadła wody, pojemność, typ zapory itp. Zbiornik 
obejmować będzie tereny rolne i leśne położone w dolinie tej rzeki. Zmiany w świecie 
przyrody po wykonaniu budowli polegać będą na pojawienie się ekosystemu wodnego, a co za 
tym idzie pojawienie się gatunków roślin i zwierząt typowych dla środowiska wód stojących. 
Ocenia się, że w wyniku budowy zbiornika mogą ulec naruszeniu siedliska leśne i łąkowe w 
dolinie rzeki. Na terenie zespołu występują chronione gatunki roślin i zwierząt, które będą 
zagrożone w wyniku budowy zbiornika.  

Zbiorniki retencyjne stanowią obiekty nieobojętne dla środowiska. Nieprawidłowo 
użytkowane mogą powodować poważne szkody w świecie roślin i zwierząt. Budowa 
zbiorników retencyjnych może spowodować zmianę naturalnego reżimu hydrologicznego 
rzek, na których są umiejscowione. Gromadzenie wody w zbiorniku może spowodować 
utrzymanie niskich stanów wód w odcinku rzeki powyżej zbiornika. Może to oddziaływać 
niekorzystnie na zespoły i zbiorowiska roślinne, dla których niezbędne jest występowanie 
okresowych zalewów, np. łąk zalewowych. Odcięcie od zalewów prowadzić będzie do 
przekształceń w kierunku zbiorowisk bardziej suchych i mniej zróżnicowanych biologicznie. 
Zbiornik retencyjny zatrzymujący wodę może również powodować przerwanie szlaków 
wędrówkowych zwierząt, w tym ryb (według artykułu dra W. Jankowskiego pt. „Negatywny 
wpływ zabudowy hydrotechnicznej rzek na przyrodę” opublikowanego na stronie internetowej 
http://tnz.most.org.pl/dokumenty/publ/psopp/ios_1.htm).  

Zbiorniki tworząc zaporę mogą ograniczać możliwości przemieszczania się zwierząt, w 
szczególności ryb. W celu zminimalizowania tego zjawiska tworzy się umożliwiające 
wędrówkę przepławki. Mimo tego warunki dla przemieszczania się ryb mogą być pogorszone 
w stosunku do stanu przed budową zapór. Przepławki mogą tworzyć „wąskie gardła” na 
szlaku migracji ryb, co w przypadku usytuowania kilku zbiorników spowoduje efekt 
niekorzystnej kumulacji, a więc ograniczenia liczby ryb poruszających się w rzece. 

Ustalenie wpływu zbiornika retencyjnego na etapie sporządzenia Studium jest zadaniem 
trudnym. Oddziaływanie będzie uzależnione będzie od parametrów technicznych zbiornika, a 
także sposobu jego funkcjonowania. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego nie rozstrzyga się takich kwestii. Rola tego dokumentu ogranicza się jedynie 
do wskazania lokalizacji. Decyzja o budowie zbiornika powinna być przedmiotem dokładnych 
analiz pod kątem oddziaływania na środowisko przyrodnicze nie tylko w miejscu ich budowy, 
ale także w dolinach rzek powyżej zbiornika.  
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Pomimo różnych opinii wygłaszanych przede wszystkim na portalach internetowych, 
nie ma naukowych dowodów na istnienie ryzyka śmiertelności dla ptaków związanych z 
panelami słonecznych ogniw fotowoltaicznych (na podstawie artykułu pt. „Wpływ elektrowni 
słonecznych na środowisko przyrodnicze” autorstwa prof. dra hab. Piotr Tryjanowskiego 
zamieszczonego w miesięczniku„Czysta Energia” – nr 1/2013. 

Panele fotowoltaiczne mogą odstraszać i oślepiać ptaki poprzez odbijane światła i 
refleksy świetlne. Nie można wykluczyć, że nawet kilkusekundowe oślepienie może 
spowodować trudności w rozpoznaniu i ominięciu przeszkody. Dotyczy to zarówno ptaków 
zatrzymujących się w okolicy elektrowni słonecznej podczas migracji jak i drobnych ptaków 
lęgowych. Elektrownie o dużych powierzchniach mogą powodować efekt olśnienia nawet ze 
znacznej odległości. Ponadto błyszczące powierzchnie elektrowni mogą być z lustrem wody, 
co może mieć negatywne oddziaływanie na ptaki wodno-błotne. 

Nie znane są fakty dotyczące oddziaływania termicznego paneli fotowoltaicznych na 
ptaki.  

Niezwykle istotne jest lokalizowanie większych zgrupowań paneli fotowoltaicznych z 
dala od miejsc ważnych dla występowania ptaków, a także tras migracji. 

Brak jest szczegółowych informacji na temat ornitofauny występującej na terenie 
gminy Olesno. Nie ma informacji dotyczących gniazdowania ptaków, a także znanych tras 
przelotów, co utrudnia jednoznaczną ocenę planowanych zamierzeń inwestycyjnych na ptaki. 

W przestrzeni terenów rolnych można napotkać pojedyncze zbiorniki wodne o 
niewielkich rozmiarach, a także rowy melioracyjne. Można zatem spodziewać się obecności 
przedstawicieli ptactwa wodno-błotnego, jednak zaznacza się, że tereny, na których dopuszcza 
się elektrownie fotowoltaiczne nie stanowią szczególnie atrakcyjnego miejsca dla awifauny 
wodnej.  

Największym zagrożeniem dla ptaków będzie zajęcie terenów, a więc skurczenie się 
przestrzeni, która może być przez nie wykorzystywana. Negatywne oddziaływanie polegające 
na zmieszeniu się powierzchni siedlisk dotyczyć będzie ptaków krajobrazu rolniczego. Należy 
zwrócić uwagę, że siedliska rolnicze podobne do tych, które mogą być zajmowane przez 
elektrownie fotowoltaiczne, należą do powszechnie występujących na terenie całej gminy. 
Utrata siedlisk na tych terenach nie powinna zatem w sposób znaczący wpłynąć na stan 
zachowania populacji tych gatunków. 

Studium nie zawiera informacji o powierzchni, jaka może być zajmowana przez 
elektrownie fotowoltaiczne. Nie określa również parametrów technicznych urządzeń, ich 
mocy, ani sposobu montowania (np. jako konstrukcje umieszczane na budynkach, budowle 
stojące na ziemi). Z tego powodu jednoznaczna ocena oddziaływania elektrowni na ptaki jest 
utrudniona. 
 
 
 

Oddziaływanie na gleby i powierzchnię ziemi 

W projekcie zmiany Studium utrzymuje się rolniczy charakter gminy. Podkreśla się, 
aby dążyć do ograniczenia przeznaczania gleb najwyższych klas bonitacyjnych na cele nie 
związane z gospodarką rolną. Przekształcenia w przestrzeni będą miały miejsce na terenach 
rolniczych przeznaczonych pod powiększenie zabudowy a także tereny dróg. Nastąpią 
nieodwracalne zmiany polegające na likwidacji terenów rolnych, a co za tym idzie zniszczenie 
przydatnych dla rolnictwa gleb. Część z tych gleb może zostać zachowana jako tereny 
biologicznie czynne na działkach budowlanych.  

Rozpatrując stan sanitarny środowiska glebowego, spodziewać się można przenikania 
zanieczyszczeń z powierzchni utwardzonych, w szczególności z terenów drogowych. Nastąpi 
minimalizacja dopływu zanieczyszczeń związanych z prowadzonymi pracami polowymi 
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(nawożenie substancjami chemicznymi, opryski). Natomiast zanieczyszczenia pochodzenia 
rolniczego, zgromadzone wcześniej w glebie, będą powoli ulegać rozkładowi i absorbcji, 
chociaż mogą także ulegać dalszej kumulacji w przypadku podobnych zanieczyszczeń. 

Przekształcenia w morfologii terenu obejmować będą wykopy pod fundamenty 
budynków oraz potencjalne prace inżynierskie polegające wyrównaniu terenów i utworzeniu 
nasypów z gruntów antropogenicznych pod wprowadzenie szlaków komunikacyjnych. Zakres 
i charakter przekształceń znany będzie na etapie przygotowywania projektów budowlanych 
dotyczących poszczególnych inwestycji.  

Na obszarach przeznaczonych pod wydobycie kruszyw naturalnych, w przypadku 
rozpoczęcia eksploatacji, wykonane zostanie wcięcie, które spowoduje obniżenie terenu 
prawdopodobnie o kilka metrów w stosunku do istniejącego poziomu. Na terenach tych 
powstaną zwałowiska mas ziemnych. Gleby z tych zwałowisk po zakończeniu eksploatacji 
mogą być wykorzystane do rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych. Wielkość wyrobisk i 
zwałowisk w chwili obecnej jest trudna do ustalenia. Przekształcenia w rzeźbie terenu na 
obszarach przeznaczonych pod działalność górniczą będą duże i widoczne.  

 

Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne 

Ustalenia zmiany Studium przewidują powiększenie ilości terenów zabudowanych, 
które ogrzewane będą za pomocą indywidualnych systemów grzewczych. Jest to 
równoznaczne jest z pojawieniem się nowych emitorów zanieczyszczeń atmosferycznych. W 
trosce o jakość atmosfery, ustalenia projektu zmiany Studium zakładają pozyskiwanie ciepła 
ze źródeł o niskim stopniu emisji lub urządzeń do niskoemisyjnych technologii spalania.  

Przyszłe zagospodarowanie oznaczać będzie wzrost ilości terenów zabudowanych, co 
przełożyć się może na wyższe niż obecnie natężenie ruchu samochodowego. Wzrastająca ilość 
pojazdów powodować będzie emisję szkodliwych substancji (m.in. węglowodorów, tlenków 
azotu) do atmosfery. Trudno jest jednak jednoznacznie oszacować wielkość tego wpływu na 
stan powietrza atmosferycznego w gminie i regionie. 

Korzystnie ocenia się zwiększenie lesistości gminy. Zieleń wysoka pochłaniać będzie 
dwutlenek węgla i wytwarzać czysty tlen, co pozytywnie wpłynie na jakość powietrza 
atmosferycznego.  

Korzystny wpływ na jakość powietrza atmosferycznego ma rozwój energetyki 
odnawialnej. Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, które zastępować będzie 
energetykę konwencjonalną, przyczyni się do zmniejszenia emisji szkodliwych gazów i pyłów 
do atmosfery (w szczególności dwutlenku węgla). Jedynie w przypadku elektrowni na 
biomasę wydziela się m.in. CO2, jednak gaz ten powraca do środowiska naturalnego, z którego 
został zaabsorbowany w czasie wzrostu rośliny (zerowy bilans emisji dwutlenku węgla). 

Pewien wpływ na stan atmosfery mogą mieć prace prowadzone na terenach kopalni 
odkrywkowych. Oddziaływanie z zakresu emisji gazów i pyłów do atmosfery uzależnione 
będzie od sposobu wydobycia złoża, składowania urobku na terenie zakładu górniczego, 
zastosowanych technologii itp. Charakter działalności kopalni odkrywkowej pozwala 
spodziewać się występowania emisji gazów i pyłów pochodzących z maszyn prowadzących 
wydobycie, a także transportu kopalin pojazdami ciężkimi. Ponadto prawdopodobne mogą być 
emisje niezorganizowane z powierzchni terenu, m.in. z usypywanych hałd. Emisje te mogą 
mieć wpływ na tereny mieszkaniowe położone w sąsiedztwie kopalni. Emisje 
niezorganizowane są ściśle związane z warunkami atmosferycznymi. Pylenie z powierzchni 
zwałowisk i wyrobisk nie będzie występować podczas opadów atmosferycznych 
i bezpośrednio po nich. Zasięg emisji uzależniony będzie od kierunku i prędkości wiatru. 
Emisje towarzyszą również robotom wydobywczym oraz załadunkowi urobku. Skala emisji 
zależeć będzie od miejsca załadunku oraz wielkości frakcji rozdrobnionych cząstek 
towarzyszących żwirowi. 
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Oddziaływanie na klimat lokalny 

Zakres przestrzenny zmian charakteru klimatu miejscowego obejmować będzie 
planowane tereny zabudowy. W najbliższym sąsiedztwie budynków, terenów utwardzonych 
oraz terenów komunikacji spodziewać się będzie można wzrostu średnich temperatur oraz 
spadku wilgotności powietrza. 

Warunki klimatu miejscowego zmienią się na obszarach przeznaczonych pod 
zalesienie. Topoklimat terenów otwartych zostanie przekształcony w topoklimat wilgotny, 
właściwy dla terenów leśnych. 

 

Oddziaływanie na klimat akustyczny 

 Za emisję hałasu odpowiedzialny będzie ruch pojazdów odbywający się istniejącymi i 
projektowanymi drogami. Przewiduje się, że nastąpi wzrost ruchu samochodowego w obrębie 
dróg doprowadzających ruch w kierunku terenów zainwestowanych, co może przekładać się 
na uciążliwości odczuwalne na terenach chronionych przed hałasem. W projekcie zmiany 
Studium nową zabudowę mieszkaniową starano sytuować się z dala od największych źródeł 
hałasu, jakimi są droga krajowa, drogi wojewódzkie i linie kolejowe.  

Ochrona klimatu akustycznego terenów mieszkaniowych wymagać będzie 
zastosowania rozwiązań ograniczających emisję hałasu, np. ekranów akustycznych. Istotne 
będzie również oddalenie terenów mieszkaniowych od źródeł hałasu lub separowanie ich 
zabudową niewymagającą ochrony (np. terenami usług) na etapie sporządzania planów 
miejscowych.  

Pewien wpływ na stan klimatu akustycznego mogą mieć prace wydobywcze na 
terenach przeznaczonych pod odkrywkową eksploatację złóż. Oddziaływanie z zakresu emisji 
hałasu uzależnione będzie od sposobu wydobycia złoża, zastosowanych technologii itp. 
Uciążliwości powinny zamykać się w granicach ustalonych terenów górniczych. Charakter 
działalności kopalni odkrywkowej pozwala spodziewać się występowania emisji hałasu 
powodowanego pracą maszyn biorących udział w wydobyciu, a także pojazdów 
transportujących złoże. Emisje te mogą mieć wpływ na tereny mieszkaniowe położone w 
sąsiedztwie odkrywek.  
 

Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne 

 Planowane zagospodarowanie nie narusza przebiegu cieków powierzchniowych oraz 
nie zmienia stanu istniejących zbiorników stojących. Nie przewiduje się istotnych zmian 
stosunków wodnych na obszarze zlewni rzek przepływających przez teren gminy, które mogą 
być spowodowane rozwojem osadnictwa. W projekcie zmiany Studium zaleca się zachowanie 
wszystkich zbiorników wód stojących, w tym licznie występujących na terenach rolnych 
oczek wodnych, a także terenów podmokłych i łąk zalewowych w dolinach cieków. Zapewni 
to warunki dla retencji wód. Oprócz tego poprawę warunków retencyjnych zapewni budowa 
zbiornika retencyjnego. Zbiornik stanowić będzie nowy element w krajobrazie gminy. Będzie 
to obiekt, który oprócz funkcji retencyjnej, będzie mógł być wykorzystywany rekreacyjnie. 

Na obszarze objętym planowanym zainwestowaniem przyjęto rozwiązania mające na 
celu ochronę stanu środowiska gruntowo-wodnego. Szczególne znaczenie w tym względzie 
mają zapisy wprowadzające obowiązek odprowadzania ścieków komunalnych systemem 
kanalizacji do oczyszczalni ścieków. Korzystnym rozwiązaniem dla jakości wód 
powierzchniowych jest zalecenie tworzenia obudowy biologicznej w postaci stref wolnych od 
nawożenia.  
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Dopuszcza się sportowe i rekreacyjne wykorzystanie wód. W celu ograniczenia 
nadmiernej antropopresji mogącej prowadzić do degradacji zbiorników, zaleca się, aby 
zagospodarowanie zajmowało nie więcej niż 10% długości linii brzegowej jezior i innych 
zbiorników wód stojących.  
 Szczególne znaczenie dla ochrony wód podziemnych będzie miało skanalizowanie 
obszaru gminy. Zapobiegnie to przenikaniu w głąb gruntu szkodliwych substancji. 
Skanalizowanie gminy jest szczególnie istotne dla ograniczenia spływu zanieczyszczeń w głąb 
gruntu i ochrony jakości głównego zbiornika wód podziemnych. Dla zachowania dobrej 
jakości wód powierzchniowych i podziemnych będzie miało również stosowanie przepisów, 
które wprowadzają obowiązek podczyszczania wód opadowych i roztopowych pochodzących 
z terenów uszczelnionych (dróg, placów itp.). 
 

Oddziaływanie na krajobraz, zabytki i dobra materialne 

W wyniku stopniowej urbanizacji terenów wiejskich nastąpi przeobrażanie krajobrazu 
wiejskiego w krajobraz o cechach podmiejskich. Krajobraz ten oparty będzie o niską 
zabudowę z przewagą obiektów o funkcji mieszkaniowej. Dominującym typem zabudowy na 
terenie gminy będzie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa. Realizacja 
Studium może nasilić i przyśpieszyć procesy urbanizacyjne. Zmiany w krajobrazie będą duże i 
zupełne.  

Na obszarze objętym opracowaniem zachowuje się istniejące budynki wraz z 
towarzyszącymi im obiektami infrastruktury technicznej. Zachowaniu ulegają najcenniejsze 
krajobrazowo tereny, w tym tereny leśne, wody powierzchniowe i w dużym stopniu krajobraz 
rolniczy. Zaleca się zachowanie elementów wzbogacających rolniczy krajobraz, takie jak 
zgrupowania zadrzewień i zakrezewień, przydrożne szpalery, oczka wodne itp. 

Przekształcenia w krajobrazie będą miały miejsce w dolinie rz. Stobrawa, gdzie 
planowana jest budowa zbiornika retencyjnego, a także na obszarach rolnych wskazanych do 
zalesień. 

W projekcie zmiany Studium wykazano należytą troskę o zachowanie ładu 
przestrzennego. Definiuje się gabaryty nowych obiektów, wielkości działek wraz ze 
wskaźnikami intensywności zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej. Określa się 
maksymalną wysokość budynków, liczbę kondygnacji, kształt dachów itp.  

Założenia Studium zakładają ochronę dziedzictwa kulturowego obejmując ochroną 
najcenniejsze obiekty dziedzictwa kulturowego, w tym zabytki, cmentarze i inne cenne 
historycznie i architektonicznie obiekty.  

 

Oddziaływanie na ludzi 

Dopuszczone w projekcie zmiany Studium funkcje terenów w dużej mierze wykluczają 
możliwość realizacji inwestycji i obiektów mogących w sposób znacząco negatywny wpłynąć 
na środowisko życia i zdrowie mieszkańców.  

Jakość środowiska i warunki zamieszkiwania nie powinny ulec niekorzystnym 
przekształceniom o charakterze znaczącym. W pewnym stopniu warunki zamieszkiwania 
może pogorszyć nadmienia emisja zanieczyszczeń atmosferycznych z sektora komunalnego i 
transportowego.  

Przyjęte w projekcie zmiany Studium rozwiązania z zakresu rozbudowy infrastruktury 
technicznej oraz zasad korzystania ze środowiska przyczynią się do podniesienia standardu 
życia mieszkańców.  

Rozpatrując oddziaływanie na ludzi należy poruszyć aspekt społecznych skutków 
realizacji zmiany studium. Poszerzenie oferty inwestycyjnej w mieście przełoży się na wzrost 
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zatrudnienia w sektorze przemysłowym i usługowym a w konsekwencji czego rozwój 
gospodarczy obszaru gminy. 

 

Opis oddziaływań o charakterze skumulowanym 

Na terenie gminy w chwili obecnej nie są prowadzone ani nie są planowane 
przedsięwzięcia mogące stanowić źródło negatywnych oddziaływań o charakterze znaczącym. 

Potencjalne oddziaływania skumulowane obejmują emisję hałasu oraz emisje 
zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery. Hałas powodowany będzie transportem 
samochodowym na drogach obsługujących ruch w kierunku obszarów przeznaczonych pod 
zainwestowanie. Emisje zanieczyszczeń do atmosfery uwalnianych z grzewczych oraz 
transportu samochodowego nie powinny spowodować znaczącego zwiększenia stężenia 
szkodliwych substancji w powietrzu. Niemniej jednak wzrost ilości terenów zabudowanych na 
terenie gminy, w przyszłości może powodować efekt kumulacji niekorzystnych presji na 
środowisko. Będą to oddziaływania o charakterze stałym.  

 

4.2.  Analiza wpływu na formy ochrony przyrody 

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Pradolina i źródliska rzeki Stobrawa” 

Ustawa o ochronie przyrody definiuje zespół przyrodniczo-krajobrazowy jako 
fragment krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługującego na ochronę ze względu na jego 
walory widokowe lub estetyczne. Zespół został powołany w roku 2005 (Dz. Urz. Woj. 
Opolskiego z dnia 15 grudnia 2005r. Nr 83, poz. 2802). Celem utworzenia zespołu jest 
ochrona źródliska i górnego odcinka rzeki Stobrawa z dobrze wykształconymi zbiorowiskami 
łąkowymi i leśnymi wraz ze stanowiskami chronionych gatunków roślin i zwierząt. 

Na terenie zespołu wprowadzono następujące zakazy:  
− wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem 

prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym 
albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych; 

− uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 
− dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody 

albo racjonalnej gospodarce rolnej i leśnej, wodnej lub rybackiej; 
− likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, 

starorzeczy oraz obszarów wodno -błotnych; 
− wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych; 
− zmiany sposobu użytkowania ziemi; 
− umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk 

zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz 
wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i 
łowiecką; 

− umieszczania tablic reklamowych. 
Na terenie Zespołu planuje się utworzenie zbiornika retencyjnego, co stoi w 

sprzeczności z wymienionymi powyżej zakazami. Budowa zbiornika może spowodować 
zniszczenie siedlisk leśnych, łąkowych i wodnych, co stoi w sprzeczności z ideą powołania 
Zespołu. Zagrożone są także stanowiska chronionych roślin i zwierząt. Oprócz tego, przez 
ZPK planuje się przeprowadzenie drogi ekspresowej. Trasa przeprowadzona będzie na 
podporach (usytuowanie drogi nad doliną rzeki i projektowanym zbiornikiem retencyjnym), 
które mogą ingerować w istniejące siedliska roślinne. Szeroka droga ekspresowa może 
spowodować miejscowe zacienienie, co negatywnie wpłynie na warunki wzrostu roślin. 
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Zaznacza się, że dla przebiegu drogi ekspresowej wydano prawomocną decyzję  o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

 

Użytki ekologiczne, pomniki przyrody, stanowiska chronionych roślin, siedliska 

Uznaje się, że przyjęte w projekcie zmiany Studium zagospodarowanie nie będzie 
wywierać negatywnego wpływu na użytki, pomniki przyrody i stanowiska chronionych roślin. 
Na planszy Studium wskazano miejsca występowania pomników i użytków ekologicznych. 
Wyszczególniono je również w tekście Studium. Obiekty te znajdują się na terenach leśnych, a 
także na terenach osadniczych w przewadze zagospodarowanych, o ustalonej strukturze 
urbanistycznej. W odniesieniu do drzew obowiązują przepisy ustawy o ochronie przyrody, a 
także aktów je powołujących. Obowiązujące przepisy prawne wykluczają możliwość 
przypadkowego zniszczenia usunięcia czy zniszczenia drzew (obowiązek uzyskania stosownej 
decyzji) i użytków. Stanowiska roślin (oznaczono je na rysunku prognozy) chronionych 
znajdują się na terenach nie zagrożonych antoropopresją i zachowujących swoje 
przeznaczenia. Z tego względu nie identyfikuje się zagrożeń.  

Zagrożona może być część chronionych siedlisk przyrodniczych. Odnosi się to do łąk 
w rzekach Stobrawa (obręb Stare Olesno) oraz Łomnica (obręb Kucoby), gdzie część terenów 
przeznacza się na zabudowę usług turystycznych. Pozostałe siedliska, w szczególności 
chronione leśne, nie są zagrożone. 

Zaznacza się, że brak jest danych odnoszących się do przestrzennego rozmieszczenia 
stanowisk chronionych zwierząt i grzybów, przez co opis oddziaływania na te elementy nie 
może zostać szczegółowo przeprowadzony.  

 

4.4. Oddziaływanie projektu zmiany Studium poza obszarem opracowania 

 Zagospodarowanie przyjęte w Studium może powodować wystąpienie oddziaływań na 
środowisko poza ustalonymi granicami gminy. Wprowadzenie nowych elementów 
zainwestowania związanych z funkcjonowaniem obszarów zabudowanych wiąże się ze 
zwiększonym poborem wody z sieci wodociągowej z ujęć zlokalizowanych poza terenem 
gminy, a w przyszłości także gazu. Powstałe odpady będą stanowić obciążenie dla środowiska 
w miejscu ich utylizacji. Sposób zbierania odpadów realizowany będzie zgodnie z polityką 
przyjętą przez władze gminy i regionu.  

Zaistniałe emisje do powietrza atmosferycznego przyczynią się do ogólnego stanu 
środowiska w regionie. Uciążliwości związane ze wzrostem natężenia ruchu samochodowego 
będą odczuwalne na całej długości tras dojazdowych do obiektów umiejscowionych na 
obszarze gminy.  

Zmiany w zagospodarowaniu terenów rolniczych polegające na wprowadzeniu 
zabudowy i utworzenia nowych terenów leśnych będzie można zaobserwować z terenów 
mieszczących się w najbliższym sąsiedztwie gminy.  
 

4.5. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu 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 
oceniane jest w aspekcie granic międzynarodowych. Projekt zmiany Studium nie zawiera 
rozstrzygnięć, ani nie stwarza możliwości, w wyniku których mogłoby wystąpić 
transgraniczne oddziaływanie na środowisko. Zagospodarowanie obszaru gminy nie będzie 
oddziaływać na środowisko terenów położonych poza granicami kraju. 
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4.6. Kompleksowa ocena skutków wpływu ustaleń projektu zmiany Studium na 

środowisko  

Opisane w tekście oddziaływanie na poszczególne komponenty środowiska, zgodnie z 
przyjętymi założeniami, przedstawiono poniżej w formie tabelarycznej (Tabele 4 – 8), a także 
na załączniku graficznym do niniejszego opracowania. W zależności od potencjalnego 
wpływu na środowisko dokonano podziału poszczególnych obszarów funkcjonalno-
przestrzennych na sześć grup. 

 

Tab. 4. Zróżnicowanie skutków oddziaływania na poszczególne elementy środowiska - istniejące i planowane 
tereny zieleni, w tym lasy i dolesienia, wody powierzchniowe wraz z obudową biologiczną. 

 Oddziaływanie pod względem: 

Oddziaływanie na: 
bezpośrednioś

ci 
okresu trwania 

częstotliwo

ści 

charakteru 

zmian 
zasięgu 

trwałości 

przekształceń 

intensywnośc

i 

przekształce

ń 

świat przyrody i 

bioróżnorodność 
bezpośrednie długoterminowe stałe pozytywne miejscowe, lokalne odwracalne zauważalne 

gleby i 

powierzchnię 

terenu 

bezpośrednie długoterminowe stałe pozytywne miejscowe i lokalne odwracalne duże 

powietrze 

atmosferyczne 
bezpośrednie długoterminowe stałe pozytywne miejscowe i lokalne odwracalne duże 

klimat lokalny bezpośrednie długoterminowe stałe pozytywne miejscowe odwracalne duże 
klimat akustyczny bez znaczenia bez znaczenia stałe pozytywne miejscowe bez znaczenia zauważalne 

wody bezpośrednie długoterminowe stałe pozytywne miejscowe i lokalne odwracalne zauważalne 
krajobraz i 

zabytki 
bezpośrednie długoterminowe stałe pozytywne miejscowe odwracalne zauważalne 

ludzi bezpośrednie długoterminowe stałe pozytywne miejscowe bez znaczenia zauważalne 

 

Tab. 5. Zróżnicowanie skutków oddziaływania na poszczególne elementy środowiska – tereny rolnicze. 

 Oddziaływanie pod względem: 
Oddziaływanie 

na: 
bezpośredniości okresu trwania częstotliwości 

charakteru 

zmian 
zasięgu 

trwałości 

przekształceń 

intensywności 

przekształceń 

świat przyrody i 

bioróżnorodność 

Bezpośrednie i 
pośrednie 

długoterminowe stałe pozytywne 
miejscowe i 

lokalne 
odwracalne zauważalne 

gleby i 

powierzchnię 

terenu 

bezpośrednie długoterminowe stałe pozytywne miejscowe nieodwracalne duże 

powietrze 

atmosferyczne 
bez znaczenia bez znaczenia bez znaczenia 

bez 
znaczenia 

bez 
znaczenia 

bez znaczenia bez znaczenia 

klimat lokalny bezpośrednie  długoterminowe stałe 
bez 

znaczenia 
miejscowe i 

lokalne 
częściowo 
odwracalne 

nieznaczne 

klimat akustyczny bez znaczenia  bez znaczenia bez znaczenia 
bez 

znaczenia 
bez 

znaczenia 
bez znaczenia bez znaczenia 

wody 
Bezpośrednie i 

pośrednie 
długoterminowe stałe negatywne 

miejscowe, 
lokalne i 

ponadlokalne 

częściowo 
odwracalne 

zauważalne 

krajobraz i 

zabytki 
bezpośrednie  długoterminowe stałe pozytywne  miejscowe odwracalne zauważalne 

ludzi 
bezpośrednie i 

pośrednie 
długoterminowe stałe pozytywne 

miejscowe i 
lokalne 

częściowo 
odwracalne 

zauważalne 

Tab. 6. Zróżnicowanie skutków oddziaływania na poszczególne elementy środowiska - istniejące i planowane 
tereny zabudowane, w tym elementy systemu komunikacyjnego. 

 Oddziaływanie pod względem: 
Oddziaływanie 

na: 
bezpośredniości okresu trwania częstotliwości 

charakteru 

zmian 
zasięgu 

trwałości 

przekształceń 

intensywności 

przekształceń 

świat przyrody i 

bioróżnorodność 

bezpośrednie i 
pośrednie 

długoterminowe stałe negatywne 
miejscowe i 

lokalne 
nieodwracalne zauważalne 

gleby i 

powierzchnię 

terenu 

bezpośrednie 
długoterminowe i 
krótkoterminowe 

stałe negatywne miejscowe nieodwracalne zauważalne 

powietrze 

atmosferyczne 

bezpośrednie i 
wtórne 

długoterminowe i 
krótkoterminowe 

stałe i 
chwilowe 

negatywne 
miejscowe i 

lokalne 
możliwe do 

rewaloryzacji 
zauważalne 

klimat lokalny bezpośrednie  długoterminowe stałe bez miejscowe i częściowo nieznaczne 
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znaczenia lokalne odwracalne 

klimat akustyczny bezpośrednie 
długoterminowe i 
krótkoterminowe 

stałe negatywne 
miejscowe, 

lokalne  
odwracalne zauważalne 

wody pośrednie długoterminowe stałe negatywne 
miejscowe, 
lokalne i 

ponadlokalne 

częściowo 
odwracalne 

nieznaczne 

krajobraz i 

zabytki 

bezpośrednie i 
pośrednie 

długoterminowe stałe 
pozytywne i 
negatywne 

miejscowe nieodwracalne zauważalne 

ludzi 
bezpośrednie i 

pośrednie 
długoterminowe stałe pozytywne 

miejscowe i 
lokalne 

częściowo 
odwracalne 

zauważalne 

 

Tab. 7. Zróżnicowanie skutków oddziaływania na poszczególne elementy środowiska – droga ekspresowa. 

 Oddziaływanie pod względem: 
Oddziaływanie 

na: 
bezpośredniości okresu trwania częstotliwości 

charakteru 
zmian 

zasięgu 
trwałości 

przekształceń 
intensywności 
przekształceń 

świat przyrody i 

bioróżnorodność 

bezpośrednie i 
pośrednie 

długoterminowe stałe negatywne 
miejscowe i 

lokalne 
nieodwracalne duże 

gleby i 

powierzchnię 

terenu 

bezpośrednie 
długoterminowe i 
krótkoterminowe 

stałe negatywne miejscowe nieodwracalne duże 

powietrze 

atmosferyczne 

bezpośrednie i 
wtórne 

długoterminowe i 
krótkoterminowe 

stałe i 
chwilowe 

negatywne 
miejscowe i 

lokalne 
możliwe do 

rewaloryzacji 
duże 

klimat lokalny bezpośrednie długoterminowe stałe negatywne 
miejscowe i 

lokalne 
częściowo 
odwracalne 

duże 

klimat akustyczny bezpośrednie 
długoterminowe i 
krótkoterminowe 

stałe negatywne 
miejscowe, 
lokalne i 

ponadlokalne 
odwracalne duże 

wody pośrednie długoterminowe stałe negatywne 
miejscowe, 
lokalne i 

ponadlokalne 

częściowo 
odwracalne 

nieznaczne 

krajobraz i 

zabytki 

bezpośrednie i 
pośrednie 

długoterminowe stałe negatywne miejscowe nieodwracalne duże 

ludzi 
bezpośrednie i 
pośrednie 

długoterminowe stałe 
Pozytywne 
i negatywne 

miejscowe i 
lokalne 

częściowo 
odwracalne 

duże 

 

Tab. 8. Zróżnicowanie skutków oddziaływania na poszczególne elementy środowiska – energetyka odnawialna. 

 Oddziaływanie pod względem: 

Oddziaływanie 

na: 

bezpośredniośc

i 
okresu trwania częstotliwości 

charakteru 

zmian 
zasięgu 

trwałości 

przekształceń 

intensywności 

przekształceń 

świat przyrody i 

bioróżnorodność 

bezpośrednie i 
pośrednie 

długoterminowe stałe negatywne miejscowe  nieodwracalne duże 

gleby i 

powierzchnię 

terenu 

bezpośrednie długoterminowe  stałe negatywne miejscowe nieodwracalne zauważalne 

powietrze 

atmosferyczne 

bezpośrednie i 
wtórne 

długoterminowe stałe  pozytywne miejscowe  
częściowo 
odwracalne 

zauważalne 

klimat lokalny 
bezpośrednie i 

wtórne 
długoterminowe stałe bez znaczenia miejscowe  

częściowo 
odwracalne 

zauważalne 

klimat 

akustyczny 
bezpośrednie długoterminowe stałe negatywne miejscowe  odwracalne zauważalne 

wody pośrednie długoterminowe stałe pozytywne 
miejscowe i 

lokalne 
częściowo 
odwracalne 

nieznaczne 

krajobraz i 

zabytki 

bezpośrednie i 
pośrednie 

długoterminowe stałe 
Pozytywne i 
negatywne 

miejscowe i 
lokalne 

częściowo 
odwracalne 

duże 

ludzi 
bezpośrednie i 

pośrednie 
długoterminowe stałe pozytywne 

miejscowe i 
lokalne 

częściowo 
odwracalne 

duże 

5. Metody analizy realizacji postanowień projektu zmiany Studium 

Przewidywane metody analizy realizacji postanowień projektu zmiany Studium pod 
kątem wpływu na środowisko mogą się odnosić do przestrzegania ustaleń dotyczących 
przeznaczenia terenu, ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, ustaleń 
dotyczących wyposażenia w infrastrukturę techniczną, ochrony i kształtowania środowiska i 
ładu przestrzennego, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków. Skutki realizacji 
omawianego dokumentu podlegają badaniom w ramach Państwowego Monitoringu 
Środowiska. Monitoring poszczególnych komponentów środowiska prowadzi Wojewódzki 
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Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowy Instytut Geologiczny, starosta powiatu 
oleskiego, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska oraz 
ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.  

Zgodnie z art. 55 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 
organ opracowujący dokument (Burmistrz Olesna) prowadzi monitoring skutków realizacji 
postanowień Studium w zakresie oddziaływania na środowisko.  

Monitorowanie stanu środowiska i zmian w nim zachodzących powinno być 
realizowane w odniesieniu komponentów środowiska, które mogą być najbardziej podatne na 
negatywny wpływ powodowany realizacją omawianego dokumentu. W tym zakresie 
proponuje się objąć monitoringiem następujące komponenty środowiska: 

- klimat akustyczny w otoczeniu planowanych obwodnic (ocena poziomu hałasu 
wyrażona wskaźnikami mającymi zastosowanie do ustalania i kontroli warunków 
korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby: LAeq D – równoważny poziom 
dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 6:00 do godz. 
22:00), LAeq N – równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (rozumianej jako 
przedział czasu od godz. 22:00 do godz. 6:00), wyrażone w dB); 

- środowisko przyrodnicze na obszarach chronionych (kontrola zgodności 
zagospodarowania z dokumentami ustalającymi zasady zagospodarowania na terenach 
objętych ochroną prawną poprzez analizę zdjęć lotniczych, i bezpośrednią wizję w 
terenie majce na celu wykrycie niezgodności z ustalonym zagospodarowaniem np. 
nielegalnej zabudowy, składowisk odpadów itp.). 
Monitoring ten może być również prowadzony w oparciu o wyniki badań 

przeprowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, a także innych badań 
wykonywanych w zależności od zapotrzebowania np. w przypadku pojawienia się skarg 
mieszkańców na uciążliwości prowadzonej działalności w oparciu o Studium.  

Częstotliwość przeprowadzania analiz powinna być uwarunkowana częstotliwością 
badania aktualności kierunków polityki przestrzennej, zawartych w planach, programach i 
studiach oraz w aktach prawa miejscowego. Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym wyniki omawianych analiz powinny być przekazywane co 
najmniej raz w czasie trwania kadencji rady. Proponuje się zatem, aby analizy dotyczące 
ochrony środowiska były przeprowadzane również z taką częstotliwością. 
 

6. Przedstawienie rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczenie 

lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko 

 
Zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, prognoza oddziaływania na środowisko zawiera rozwiązania 
mające na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko 
mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu.  

1. W celu ochrony ekosystemów przejściowych pomiędzy lasami a terenami otwartymi 
proponuje się utworzenie wolnych od zabudowy i zagospodarowania stref 
ekotonowych w odległości minimum 50 m od granicy lasu. 

2. Potencjalny negatywny wpływ paneli fotowoltaicznych na otoczenie może być 
związany z niepokojem optycznym wywoływanym refleksami świetlnymi. W celu 
ograniczenia niepożądanego zjawiska, panele pokrywa się powłoką antyrefleksyjną.  

3. W związku z koniecznością okresowego mycia paneli fotowolticznych, należy do tego 
celu używać substancji bezpiecznych dla jakości wód i gleb np. demineralizowanej 
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wody. Należy zrezygnować lub ograniczyć używanie detergentów i środków 
powierzchniowo czynnych.  

4. Dla kopalni odkrywkowych wyznacza się tereny górnicze, w których powinny 
zamykać się wszelkie negatywne oddziaływania na środowisko. W zakresie przepisów 
ochrony środowiska i zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego obowiązywać 
ustalenia zawarte w planie ruchu zakładu górniczego. Ustalenia te wykraczają poza 
zakres merytoryczny studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, 
dlatego w prognozie nie przedstawia się rozwiązań minimalizujących działalność 
kopalni. Przed przystąpieniem do prac inwestycyjnym celowe będzie przeprowadzenie 
inwentaryzacji przyrodniczej mającej na celu odnalezienie potencjalnych miejsc 
występowania stanowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. 

5. Lokalizacja zbiornika retencyjnego na rzece Stobrawie, w granicach Zespołu 
Przyrodniczo-Krajobrazowego, może mieć fatalne skutki dla przedmiotów ochrony 
tego obszaru i doprowadzić do degradacji jego walorów przyrodniczych. Należy 
rozważyć odstąpienie od budowy zbiornika w tym miejscu i umiejscowienie go w 
innym miejscu (np. w ciągu rzeki powyżej obszaru) lub zniesienie ochrony prawnej lub 
zmianę przepisów Rozporządzenia Wojewody Opolskiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 
z dnia 15 grudnia 2005r. Nr 83, poz. 2802). Podstawę do zniesienia ochrony tego może 
stanowić realizacja zaplanowanej drogi ekspresowej, która przechodząc przez zespół, 
może spowodować między innymi pogorszenie warunków chronionych ekosystemów i 
walorów krajobrazowych. 
Pozostałe przyjęte w projekcie zmiany Studium rozwiązania pozwalające 

zminimalizować lub ograniczyć niekorzystne oddziaływania uznaje się za wystarczające. 
Rozwiązania te zostały przedstawione w rozdziale 3. Nie przedstawia się zatem dodatkowych 
rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą 
negatywnych oddziaływań na środowisko. 

Na etapie sporządzania projektu zmiany Studium rozważane były różne warianty 
rozwiązań, które dotyczyły m. in. problematyki komunikacji, sposobu rozmieszczenia terenów 
w przestrzeni, ustalenia proporcji pomiędzy powierzchnią zabudowaną a powierzchnią 
biologicznie czynną, a także rozwiązań z zakresu systemów infrastruktury technicznej. 
Wszystkie rozważane koncepcje projektowe były analizowane pod kątem potencjalnego 
oddziaływania na środowisko. Poszczególne rozwiązania nie różniły się od siebie w 
zasadniczy sposób pod względem wpływu na środowisko. Ustalenia analizowanego projektu 
są wynikiem kompromisu pomiędzy wymogami ochrony środowiska i życia człowieka, a 
koniecznością rozwoju urbanistycznego i społecznego gminy. Zaprezentowane rozwiązania są 
zgodne z ustawodawstwem odrębnym, dokumentami planistycznymi obowiązującymi na 
terenie gminy i wykorzystują instrumenty planistyczne służące zrównoważonemu rozwojowi 
terenów gminy.  

 

7. Analiza i ocena celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu 

międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym istotnych z punktu widzenia 

projektowanego dokumentu 

 
Działania przewidziane w zmianie studium w zakresie ochrony środowiska 

przyrodniczego oraz skutków oddziaływania kierunków jego zagospodarowania mają 
charakter lokalny jednak uwzględniają cele ochrony środowiska zawarte w dokumentach 
strategicznych opracowywanych na szczeblu krajowym i regionalnym oraz w dyrektywach 
Unii Europejskiej. Powiązania celów ochrony środowiska przytoczonych w tych dokumentach 
przedstawia Tabela 9. 
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5azwa dokumentu Cel ochrony środowiska 
Sposób, w jaki cel został 

uwzględniony w Studium 

Dokumenty rangi międzynarodowej i wspólnotowej 

Konwencja Genewska w sprawie 
transgranicznego zanieczyszczenia 
powietrza na dalekie odległości z 
1979 r. wraz z II protokołem 
siarkowym z 1994 r. (Oslo) 

Powstrzymanie przemieszczania się 
szkodliwych zanieczyszczeń na 
dalekie odległości 

- Zapisy dotyczące stosowania 
proekologicznych i 
niskoemisyjnych mediów 
grzewczych 

- Gazyfikacja gminy 
- Rozwój sektora energetyki 

odnawialnej 
Konwencja Berneńska o ochronie 
dzikiej fauny i flory europejskiej 
oraz ich siedlisk naturalnych z 1979 
r. 

Ochrona roślin, zwierząt i siedlisk 
przyrodniczych 

- Ochrona cennych ekosystemów 
leśnych, siedlisk w dolinach 
rzek 

- -Sytuowanie zabudowy poza 
terenami cennymi przyrodniczo 

Ramowa Konwencja Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian 
klimatu z Rio de Janeiro, 1992 r., Powstrzymanie niekorzystnych 

zmian klimatycznych – ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych (w tym 
dwutlenku węgla) 

− Rozwój energetyki odnawialnej 
− Wprowadzanie zalesień 

Ramowa Konwencja Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian 
klimatu z Kioto, 1997 r. 

Konwencja Ramsarska o obszarach 
wodno – błotnych z 1971 r. ze 
zmianami w Paryżu (1982 r.) i 
Regina (1987 r.), 

Ochrona obszarów wodno-błotnych, 
w szczególności mających 
znaczenie dla ptaków 

- Zachowanie zbiorników 
wodnych i ekosystemów 
wodnych 

Dyrektywy 43/92 EEC z 21 maja 
1992 r. (z późn. zm.) w sprawie 
ochrony siedlisk naturalnych oraz 
dzikiej fauny i flory oraz Dyrektywy 
79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 r. o 
ochronie ptaków, będąca podstawą 
tworzenia Europejskiej Sieci 
Ekologicznej NATURA 2000 

Ochrona siedlisk i zwierząt (w tym 
ptaków) mających znaczenie dla 
utrzymania zróżnicowania 
biologicznego, tworzenie sieci 
obszarów Natura 2000 

- Ochrona cennych ekosystemów 
leśnych, siedlisk w dolinach 
rzek 

- Sytuowanie zabudowy poza 
terenami cennymi przyrodniczo 

Dokumenty rangi krajowej 

Polityka ekologiczna Państwa w 
latach 2009-2012 z perspektywą do 
roku 2016 

− Ekologizacja planowania 
przestrzennego i użytkowania 
terenu 

− Ochrona przyrodniczo-
krajobrazowa najcenniejszych 
zasobów środowiska 

− Dostęp do informacji o 
środowisku 

W Studium definiuje się 
podstawowe założenia polityki 
przestrzennej gminy. Podkreśla się 
konieczność ochrony przyrodniczo i 
krajobrazowo najcenniejszych 
zasobów środowiska. W trosce o 
kształtowanie ładu przestrzennego i 
zrównoważony rozwój przestrzeni 
rozdziela się obszary przeznaczone 
na zainwestowanie od terenów 
pełniących funkcje przyrodnicze 

Krajowa strategia ochrony i 
umiarkowanego użytkowania 
różnorodności biologicznej wraz z 
Programem działań 

Ochrona bioróżnorodności 

W Studium zachowuje się 
najcenniejsze przyrodniczo tereny, 
do których należą lasy, ekosystemy 
wodne, a także większość 
przestrzeni rolniczej wraz 
podnoszącymi jej walory 
elementami środowiska, takimi jak 
zadrzewienia i zakrzewienia itp.  
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Krajowy Program Zwiększania 
Lesistości 

Zwiększenie powierzchni lasów 
Wskazuje się wybrane tereny rolne 
(gleby niskich klas bonitacyjnych) 
na zalesienie 

Krajowy Program Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych 

Rozbudowa systemów oczyszczalni 
ścieków  

Rozwój sieci kanalizacji sanitarnej 
na istniejących i planowanych 
jednostkach osadniczych 

Polityka Energetycznej Polski do 
2030 roku Zwiększenie udziału energii ze 

źródeł odnawialnych (w 
szczególności wykorzystanie energii 
elektrycznej z wiatru) w krajowym 
bilansie energetycznym 

Na wybranych terenach wprowadza 
się możliwość pozyskiwania energii 
słońca, geotermalnej, biomasy, 
biogazu i biopaliw  

Krajowy plan działań w zakresie 
energii ze źródeł odnawialnych 

 

8. Streszczenie 

Wprowadzenie 

W rozdziale tym przedstawiono, podstawę prawną, cel, zakres i metodę opracowania 
prognozy. Podano listę wykorzystanej literatury oraz aktów prawnych. Rozdział ten zawiera 
również krótką charakterystykę projektu zmiany Studium wraz z uzasadnieniem jego 
powstania. 

Prognoza identyfikuje przewidywane zagrożenia dla środowiska, które mogą powstać 
na terenach znajdujących się w zasięgu oddziaływania wynikającego z realizacji ustaleń 
Studium.  
Obszar opracowania obejmuje teren całej gminy Olesno w jej granicach administracyjnych. 

Główne kierunki zmian przestrzennych obejmują rozwój zabudowy mieszkaniowej, 
usługowej, a także zabudowy przemysłowej (aktywności gospodarczej). Tereny inwestycyjne 
stanowią w głównej mierze tereny użytków rolnych, położonych zarówno w mieście Olesno, 
jak i na obszarach wiejskich. Zachowuje się istniejące zainwestowanie gminy oraz istniejącą 
sieć drogową. Uwzględnia się budowę obwodnicy w ciągu drogi krajowej S11, przebudowę 
do parametrów G (droga klasy głównej) drogi wojewódzkiej nr 901 i modernizację linii 
kolejowej nr 143, Kalety – Wrocław. Zwiększaniu powierzchni terenów zainwestowanych 
towarzyszyć będzie rozwój infrastruktury drogowej i technicznej. Umożliwia się dalszy 
rozwój energetyki odnawialnej. Zapewnia się zrównoważony rozwój osadnictwa oraz ochrona 
cennych elementów środowiska, w tym zasobów wodnych, rolniczego krajobrazu oraz 
terenów leśnych.  

 

 Ocena stanu i funkcjonowania środowiska oraz tendencje zmian przy braku 

realizacji zmiany Studium 

Rozdział ten charakteryzuje środowisko terenu gminy, a także opisuje jego stan. 
Znajdują się tu informacje na temat uwarunkowań płynących z opracowania 
ekofizjograficznego, a także prognoza zmian w środowisku przy braku realizacji opisywanego 
dokumentu. 

Charakterystyka środowiska przyrodniczego 

Gmina Olesno położona jest w NE skraju województwa opolskiego, w powiecie 
oleskim. Jest to przykład krajobrazu kulturowego położonego w dolinach rzecznych oraz na 
wysoczyźnie częściowo falistej i pagórkowatej. Dominują tu tereny zalesione i krajobraz 
rolniczy. Przez gminę, w tym miasto Olesno, przebiega droga krajowa nr 11 łącząca Śląsk z 
Wielkopolską i Pomorzem oraz drogi wojewódzkie. Gminę przecina linia kolejowa Kalety –
 Wrocław Mikołajów.  

Olesno jest gminą miejsko – wiejską. Powierzchnia wynosi 24 090 ha, w tym 10 354 
ha to lasy (43 % powierzchni). Centralnym ośrodkiem administracyjno-mieszkaniowym jest 
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miasto Olesno. Wiejskie jednostki osadnicze są rozproszone na obszarze całej gminy, a ich 
zabudowa koncentruje się wzdłuż szlaków komunikacyjnych lub wzdłuż łąk i cieków 
wodnych. Na terenach wiejskich dominuje zabudowa jednorodzinna oraz zagrodowa.  

Rzeźba terenu jest zróżnicowania i ma charakter polodowcowy. Powierzchnia jest 
przekształcona na skutek rozwoju osadnictwa oraz wprowadzenia upraw rolnych. Rzeźba na 
ogół ma charakter równinno-falisty o niewielkich spadkach. Brak jest szczególnych 
ograniczeń dla lokalizacji zabudowy, z wyjątkiem lokalnie występujących większych spadków 
terenu na krawędziach dolin rzecznych. Nie identyfikuje się terenów narażonych na osuwanie 
się mas ziemnych. 

Obszar gminy leży w zasięgu monokliny przedsudeckiej i monokliny śląsko-
krakowskiej. Rzeźba podłoża podczwartorzędowego jest dość skomplikowana i urozmaicona. 
Na utworach górnego triasu i jury dolnej lub środkowej na omawianym obszarze leżą osady 
kenozoiczne – czwartorzędowe, o miąższościach od kilku do kilkudziesięciu metrów. 
Najważniejszą rolę odgrywają utwory zlodowacenia środkowopolskiego - lodowcowe i 
wodnolodowcowe (gliny zwałowe, piaski i żwiry), równiny sandrowe, pagóry kemowe. 
występują tu także utwory rzeczne plejstoceńskie i holoceńskie budujące terasy nadzalewowe i 
zalewowe w dolinach rzek. Generalnie warunki dla celów posadowienia budowli ocenia się 
jako: przeciętne w obrębie glin zwałowych, dobre w obrębie piasków i żwirów oraz słabe w 
obrębie namułów w dolinach rzecznych, iłów zastoiskowych oraz piasków wydmowych.  

Na terenie gminy występują złoża kruszyw naturalnych (8 złóż) i 3 złoża surowców 
ilastych ceramiki budowlanej. Aktualnie wydobywa się złoża Olesno, Wachów, Wojciechów, 
Boroszów I oraz Olesno-Wachów, dla których ustalono obszary i tereny górnicze.  

Gmina położona jest w dorzeczu Odry. Głównymi rzekami gminy są Stobrawa, 
Budkowiczanka, Łomnica, Prąd i Liswarta. Główne cieki to rzeki o charakterze nizinnym, z 
deszczowo-śnieżnym reżimem zasilania. Na sieć hydrologiczną składają się także mniejsze 
cieki, stawy, wyrobiska poeksploatacyjne, torfowiska, starorzecza, niewielkie oczka wodne, 
niecki bezodpływowe, tereny zalewowe oraz rozbudowana sieć kanałów i rowów 
melioracyjnych. 

Zagrożenie powodziowe wiąże się z wiosenno-letnimi roztopami, które są 
umiarkowane i nie wywołują większych szkód w rolnictwie. Największa historyczna powódź 
miała miejsce w 1997 r., która spowodowała zalanie kilku wsi. 

Występują tu wody gruntowe poziomu wodonośnego plejstoceńsko-holoceńskiego 
związanego głównie z utworami wodnolodowcowymi i rzecznymi. Większa część gminy 
charakteryzuje się korzystnymi dla zabudowy warunkami wodnymi.  

Pod względem klimatycznym gmina Olesno zaliczona została do Częstochowsko - 
Kieleckiej Dzielnicy Klimatycznej. Z powodu położenia na skraju Wyżyny Śląskiej są 
odrobinę ostrzejsze niż panujące na Nizinie Śląskiej. Wyróżnia się cztery typy klimatów 
lokalnych: umiarkowany, wietrzny, kompleksów leśnych i dolin rzecznych.  

W gminie Olesno przeważają średnie gleby do produkcji rolnej. Występują tu przede 
wszystkim gleby pseudobielicowe, mady, gleby brunatne wyługowane, czarne ziemie i gleby 
bielicowe. Pod względem bonitacyjnym najczęściej spotyka się gleby IV kl. 

Dominującymi zbiorowiskami na terenie gminy są zbiorowiska segetalne związane z 
uprawami oraz lasy. Znaczące zróżnicowanie warunków edaficznych umożliwiło rozwój 
wielu zbiorowiskom roślinnym zarówno naturalnym (m.in. leśne, wodne, szuwarowe), jak i 
półnaturalnym i antropogenicznym (m.in. łąkowe, polne - segetalne, ruderalne). Lasy Olesno 
należą do rozległego kompleksu Lasów Stobrawsko -Turawskich, które występują w postaci 
dużych powierzchni leśnych przedzielonych terenami rolniczymi. Dominującymi siedliskami 
są siedliska borowe: bór świeży i wilgotny, bór mieszany świeży i wilgotny. Gatunkiem 
dominującym jest sosna która zajmuje prawie 95% powierzchni leśnej w gminie. Do 
zbiorowisk zaroślowych na omawianym terenie należą zarośla tarniny występujące dosyć 
często na skrajach zadrzewień, miedzach i obrzeżach dróg polnych. Wzdłuż brzegów 
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Stobrawy, Liswarty i Łomnicy występują łozowiska. Gmina obfituje również w zbiorowiska 
wodne związane z rzekami i wodami stojącymi. Istotnym uzupełnieniem szaty roślinnej są łąki 
położone w dolinach rzek. Najbogatszymi gatunkowo typami łąk są łąki wilgotne. 
Zbiorowiska antropogeniczne to uprawy polowe wraz z towarzyszącymi im chwastami, 
okrajkowe, roślinność ruderalna. Wyróżnia się również rzadkie zbiorowiska torfowiskowe i 
niskoturzycowe. 

Pod względem różnorodności biologicznej fauny gmina jest stosunkowo bogata. 
Napotyka się tu wiele gatunków bezkręgowców, płazów i gadów, a także ptaków. Występuje 
tu  występowanie przedstawicieli 6 rzędów ssaków. Za ostoje fauny należy uznać doliny 
rzeczne o zachowanym, przynajmniej w ograniczonym stopniu, charakterze półnaturalnym 
dolina Stobrawy, dolina Łomnicy, dolina Prądu, a także stawy hodowlane. 

Podstawowe przyrodnicze powiązania gminy z systemem zewnętrznym tworzą doliny 
rzek Liswarty i Stobrawy oraz wielkopowierzchniowe kompleksy leśne. Doliny 
wymienionych rzek tworzą korytarz ekologiczny o randze regionalnej powiązany z systemem 
krajowym i międzynarodowym (koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET-PL). Obszar 
gminy Olesno położony jest w obrębie obszaru węzłowego 10 K Borów Stobrawskich, 
odgrywającym istotną rolę w systemie przyrodniczym województwa opolskiego. 
 

Prawne formy ochrony przyrody 

Na terenie gminy Olesno występuje 5 pomników przyrody, 7 użytków ekologicznych i 
zespół przyrodniczo - krajobrazowy. Oprócz tego znajdują się tu siedliska przyrodnicze 
podlegające ochronie prawnej - 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami 
włosieniczników Ranunculion fluitantis, 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i 
ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium), 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska 
(przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio–Caricetea nigrae), 91E0 Łęgi wierzbowe, 
topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-
incanae, olsy źródliskowe), 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiazowo-jesionowe (Ficario-
Ulmetum), 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion), 9170 Grąd środkowoeuropejski i 
subkontynentalny Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum, 9190 Kwaśne dąbrowy. Oprócz tego 
na terenie gminy rozpoznano stanowiska 30 gatunków chronionych roślin, 3 gatunków 
grzybów i wielu chronionych zwierząt. 
 

Stan oraz tendencje przeobrażeń środowiska przyrodniczego 

Informacje o problemach środowiska istotnych z punktu widzenia projektu zmiany Studium  

Istniejące problemy ochrony środowiska, istotne z punktu widzenia realizacji 
projektowanego dokumentu, to zanieczyszczenie wód, emisja zanieczyszczeń 
atmosferycznych, niekontrolowany rozwój zabudowy, uciążliwości wynikające z eksploatacji 
złóż i degradacja klimatu akustycznego w otoczeniu dróg i linii kolejowych. 

 

Powietrze atmosferyczne 

Podstawowym źródłem zanieczyszczeń w gminie jest emisja z sektora komunalno-
bytowego, odpowiedzialna za emisję pyłu zawieszonego, benzo(a)pirenu i dwutlenku siarki, 
szczególnie w zimie. Oprócz tego istotnym źródłem zanieczyszczeń jest transport 
samochodowy, głównie w zakresie emisji tlenków azotu, pyłu zawieszonego PM10 i benzenu.  

Na terenie gminy nie prowadzono pomiarów zanieczyszczenia powietrza 
atmosferycznego. Analiza jakości powietrza opiera się o badania prowadzone przez 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu. Dane obejmują rok 2012 i odnoszą 
się do strefy opolskiej, zgodnie z podziałem ustanowionym w przepisach rozporządzenia w 
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sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza. Na obszarze strefy nie 
zanotowano przekroczeń dopuszczalnych poziomów następujących substancji:, dwutlenku 
siarki, dwutlenku azotu, ołowiu, tlenku węgla oraz poziomu docelowego kadmu, arsenu, niklu. 
Przekroczenia odnotowano w odniesieniu do pyłu zawieszonego PM2,5, pyłu zawieszonego 
PM10, ozonu, benzenu oraz benzo(a)pirenu.  

Klimat akustyczny 

Podstawowym źródłem hałasu na terenie gminy są szlaki komunikacyjne, do których 
zalicza się drogi (droga krajowa i wojewódzkie). Przeprowadzone pomiary hałasu 
komunikacyjnego wykazują, że większość terenów zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej 
w sąsiedztwie głównych szlaków komunikacyjnych, narażona jest na występowanie 
ponadnormatywnych poziomów hałasu, zarówno w porze dziennej jak i nocnej. Oprócz tego 
wpływ na stan środowiska akustycznego może również wywierać hałas przemysłowy, jednak 
poziom tego hałasu nie był badany.  

Jakość wód powierzchniowych 

Źródło zanieczyszczeń wód są rolnictwo i niedostatecznie rozwinięta sieć kanalizacji 
sanitarnej. Na obszarze gminy wody powierzchniowe badane były w punkcie Kucoby na rzece 
Prąd. Pozostałe rzeki monitorowano poza terenem gminy Olesno, a część z nich nie była 
badana. W latach 2009-2011 objęte były rzeki Stobrawa i Liswarta. Wszystkie kontrolowane 
rzeki prowadzą wody poniżej stanu dobrego. 

Jakość wód podziemnych 

Zasoby wód podziemnych na terenie gminy kształtowane są przez Główny Zbiornik 
Wód Podziemnych GZWP 325 Zbiornik Częstochowa. Pod względem bakteriologicznym 
wody te nie budzą zastrzeżeń. Źródłem zagrożeń jakości wód podziemnych, podobnie jak wód 
powierzchniowych, są zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego oraz nieczystości 
przedostające się z obszarów nieskanalizowanych. 

Jakość gleb 

Badania jakości gleb obejmują występowanie skażenia metalami ciężkimi. Gleby na 
terenie powiatu oleskiego, w tym gminy Olesno charakteryzują się wysoką zawartością 
kadmu. Poziom zanieczyszczenia gleby pozostałymi metalami wyniósł kolejno: dla miedzi - 
1,5%, dla niklu – 13,9%, dla ołowiu 8,8% i dla cynku 11,7% ogólnej powierzchni użytków 
rolnych. Średnia zawartość metali ciężkich kształtowała się na pozycji średniej w 
województwie opolskim, natomiast wartości zanieczyszczenia kadmem i ołowiem zbliżone 
były do najwyższych. 

Promieniowanie elektromagnetyczne 

Źródłem emisji promieniowania są napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego 
napięcia, a także urządzenia radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne. Przez 
gminę przebiega linia elektroenergetyczna wysokich napięć 110kV. Oprócz tego znajdują się 
tu Główne Punkty Zasilające 110/SN kV i dwa nadajniki telefonii bezprzewodowej. Pomiary 
poziomu pól elektromagnetycznych przeprowadzone w 2009 r. przeprowadzone przez WIOŚ 
w Opolu nie wykazały wartości wyższych od dopuszczalnych. 

 

Uwarunkowania ekofizjograficzne  

Rozdział ten zawiera ocenę stopnia degradacji środowiska, ocenę odporności na czynniki 
zewnętrzne, zgodności użytkowania i zagospodarowania z uwarunkowaniami przyrodniczymi, 
a także identyfikuje główne zagrożenia środowiska. 
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Tendencje zmian w środowisku w przypadku braku realizacji projektu zmiany Studium 

W przypadku odstąpienia od sporządzenia zmiany Studium, zagospodarowanie terenu 
gminy odbywać się będzie na podstawie obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Olesno” W dokumencie tym zachowuje się 
istniejące tereny zabudowane oraz większość terenów rolnych. Wskazuje się tereny 
przeznaczone pod zainwestowanie, w szczególności tereny mieszkaniowe oraz aktywności 
gospodarczej. Utrzymuje się rolniczo-leśny charakter gminy. Na terenach występowania gleb 
najniższych klas bonitacyjnych, wskazuje się miejsca przeznaczone pod zalesienie. Utrzymają 
się dotychczasowe obciążenia poszczególnych komponentów środowiska, m.in. wód, 
powietrza, hałasu itp. 

 

Analiza ustaleń projektu zmiany Studium i ocena zgodności z uwarunkowaniami 

ekofizjograficznymi 

 W rozdziale tym dokonano analizy rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych zawartych 
w projekcie uchwały pod kątem zgodności z uwarunkowaniami określonymi w opracowaniu 
ekofizfograficznym, zgodności z przepisami ochrony środowiska oraz rozwiązań 
eliminujących lub ograniczających negatywne wpływy na środowisko. 

Ustalenia dotyczące rozwoju zabudowy 

Realizacja ustaleń zmiany Studium będzie oznaczać zmiany w krajobrazie terenów 
rolnych. Istniejąca przestrzeń rolnicza wybranych terenów ulegnie przekształceniu w 
krajobraz zurbanizowany. W projekcie omawianego dokumentu przyjęto korzystne 
rozwiązania w zakresie ograniczenia potencjalnego wpływu terenów usług i aktywności 
gospodarczej na tereny zabudowy mieszkaniowej. Ustalono zasadę, że prowadzona 
działalność gospodarcza nie powinna powodować uciążliwości poza obrębem działki własnej 
inwestora. Działalność nie powinna powodować negatywnego oddziaływania na tereny 
zabudowy chronionej przed hałasem. W projekcie zmiany Studium położono nacisk na to, aby 
nowe tereny inwestycyjne znajdowały się z dala od terenów mieszkaniowych. Utrzymuje się 
rolniczy i leśny charakter gminy. Przed zabudową chroni się m.in. cenne przyrodniczo tereny 
leśne i tereny rolne zakwalifikowane do zalesień, a także oraz tereny narażone na powodzie.  

Ustalenia dotyczące rozwoju systemów infrastruktury technicznej 

 Zakłada się wyposażenie nowych jednostek osadniczych w sieć kanalizacyjną, co jest 
pozytywne dla środowiska i jakości życia mieszkańców. Na terenach, które z uzasadnionych 
ekonomicznie względów nie zostaną przewidziane do skanalizowania, dopuszczono 
możliwość gromadzenia ścieków w dotychczasowy sposób, a więc w szczelnych zbiornikach 
bezodpływowych. W zakresie odprowadzanie wód opadowych i roztopowych stosuje się 
przepisy odrębne.  
 W zakresie zaopatrzenia w ciepło do ogrzewania budynków zakłada się stosowanie 
proekologicznych systemów grzewczych, w tym odnawialnych źródeł energii, co jest 
korzystne dla jakości powietrza atmosferycznego.  
 Dla sieci elektroenergetycznych i planowanej sieci gazowej obowiązuje wprowadzanie 
stref ochronnych (kontrolowanych), zgodnie z przepisami odrębnymi, co ma zapewnić 
prawidłowe funkcjonowanie sieci oraz zabezpieczenie ludności przed niekorzystnym ich 
oddziaływaniem. Wokół istniejących i planowanych cmentarzy tworzy się strefy sanitarne z 
ograniczeniami w zagospodarowaniu.  

Ustalenia w zakresie rozwoju układu komunikacyjnego 

Planuje się nowe odcinki układu komunikacyjnego. Najważniejszą drogą będzie 
obwodnica drogi krajowej nr 11 (droga klasy ekspresowej), która wyłączy ruch tranzytowy z 
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centrum miasta Olesno. Możliwa jest także budowa północno - zachodniej obwodnicy miasta, 
łączącej drogę wojewódzką nr 487 i nr 494. Wyprowadzenie tranzytu poza centrum miasta 
zmniejszy liczbę osób narażonych na hałas.  

Nowe drogi będą stanowić źródło uciążliwości, przede wszystkim w zakresie emisji 
hałasu oraz zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. W przypadku stwierdzenia zagrożenia 
powodowanego nadmierną emisją hałasu w otoczeniu istniejących i planowanych tras 
konieczne będzie podjęcie środków minimalizujących zagrożenie. Nowe trasy przecinać będą 
tereny lasów i doliny cieków. Wiąże się z tym konieczność wycinki drzewostanu. Skurczy się 
przestrzeń będąca miejscem bytowania zwierząt, pogorszy się również możliwość ich 
przemieszczania się. Zakłócone może być funkcjonowanie korytarzy ekologicznych 
przebiegających w ciągach dolin rzek.  

Ustalenia dotyczące rozwoju energetyki odnawialnej 

Pozytywnie ocenia się możliwości pozyskiwania energii odnawialnej słońca, wód 
geotermalnych oraz biomasy, biogazu i biopaliw. Wskazuje się tereny, na których można 
realizować elektrownie wykorzystujące energię odnawialną. W celu zabezpieczenie 
środowiska przyrodniczego i środowiska życia mieszkańców przed potencjalnym negatywnym 
wpływem elektrowni wprowadza się strefy ochronne, w obrębie których powinny zamykać się 
uciążliwości (hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne i in.). Elektrownie 
lokalizowane będą poza terenami mieszkaniowymi w obrębie terenów rolnych oraz 
aktywności gospodarczej. Nie dopuszcza się elektrowni wiatrowych. 

Ustalenia w zakresie eksploatacji surowców mineralnych 

Zapewnia się dalsze funkcjonowanie wydobycia złóż surowców w funkcjonującej 
kopalni odkrywkowej Olesno. Działalność wydobywcza może by prowadzona na zasadach 
ustalonych w przepisach ustawy Prawo geologiczne i górnicze na podstawie udzielonej 
koncesji na wydobycie złóż. Oprócz tego możliwe jest eksploatowanie surowców na terenach 
rolnych. Koniecznym warunkiem dla powstania nowych kopalni odkrywkowych będzie 
ograniczenie negatywnego wpływu działalności kopalni na środowisko przyrodnicze i ludzi. 

Ocena zgodności z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi 

Uznaje się, że przyjęty w projekcie zmiany Studium sposób zagospodarowania terenów 
jest zgodny z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi. Nie powinna zostać naruszona 
stabilność naturalnych ekosystemów oraz funkcjonowanie podstawowych procesów 
przyrodniczych. Zawarto rozwiązania korzystne i skuteczne dla ochrony środowiska, które są 
zgodne z obowiązującymi przepisami środowiska. Jako jeden z głównych celów Studium 
uznano poprawę jakości środowiska, ochronę jego zasobów przyrodniczych i walorów 
krajobrazowych. Cel ten jest realizowany przez szereg zapisów odnoszących się do ochrony 
poszczególnych komponentów środowiska.  Niekorzystne z punktu widzenia środowiska jest 
zniszczenie przydatnej dla rolnictwa pokrywy glebowej, a także wycinka części lasów, która 
spowodowana będzie przeprowadzeniem nowych dróg. Pozytywnie ocenia się zapisy z 
zakresu rozwoju infrastruktury technicznej, co pozwoli na kształtowanie terenów zabudowy 
przy zachowaniu wysokich standardów zamieszkiwania i uszanowaniu przepisów dotyczących 
ochrony środowiska.  

 

Przewidywany wpływ realizacji ustaleń projektu zmiany Studium na środowisko 

W rozdziale tym dokonano analizy wpływu skutków realizacji zmiany Studium na 
poszczególne elementy środowiska, opisano oddziaływania skumulowane, wpływ na najbliżej 
położone obszary chronione, oddziaływanie na tereny znajdujące się poza granicami gminy, w 
tym oddziaływania transgraniczne. 
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Analiza wpływu ustaleń zmiany Studium na środowisko 

Oddziaływanie na świat przyrody i bioróżnorodność 

Negatywne oddziaływania wiążą się z likwidacją części terenów rolnych, możliwą 
wycinką drzew i krzewów, ograniczeniem powierzchni biologicznie czynnej. Zabudowa 
terenów otwartych ograniczy możliwości swobodnego przemieszczania się zwierząt. Poziom 
zróżnicowania biologicznego na tych terenach może ulec spadkowi. Na terenach 
zurbanizowanych powstaną nowe założenia zieleni o charakterze ozdobnym. Korzystne dla 
środowiska jest zachowanie cieków wraz obudową biologiczną. Pozytywnie ocenia się 
propozycje zalesień wybranych terenów rolnych. W projekcie zmiany Studium zawarto 
zalecenia ochrony istniejących form zieleni. Zakłada się, że zagospodarowanie terenu gminy 
nie powinno naruszać stabilności naturalnych ekosystemów oraz funkcjonowania 
podstawowych procesów przyrodniczych. Zachowuje się istniejące tereny leśne. 

Za niekorzystne uznaje się możliwość wprowadzenie zabudowy w strefie ekotonowej 
pomiędzy lasami a terenami przeznaczonymi do zabudowy. Negatywny wpływ na przyrodę 
będą mieć planowane trasy komunikacyjne. Budowa planowanych dróg oznaczać będzie 
utratę siedlisk rolnych – upraw polowych, łąk i pastwisk, a także leśnych.  

Planowana zabudowa zasadniczo nie koliduje z cennymi przyrodniczo siedliskami 
dolin rzecznych i lasów. Jedynie w niewielu miejscach (Stare Olesno, Kucoby) obszar 
planowanego rozwoju usług turystycznych pokrywa się z siedliskami łąk. Pewne zagrożenie 
niesie ze sobą zabudowa usług turystycznych wprowadzana w sąsiedztwie zbiornika wodnego 
w obrębie Kucoby. 

Oddziaływanie na gleby i powierzchnię ziemi 

Przekształcenia powierzchni ziemi polegać będą na wprowadzeniu zabudowy, z czym 
wiąże się konieczność wykonania wykopów pod fundamenty oraz utworzenie nasypów pod 
wprowadzenie dróg. Likwidacji ulegnie cześć terenów rolnych, co spowoduje bezpowrotne 
zniszczenie pokrywy glebowej. Przekształcenia powierzchni ziemi widoczne będą w 
miejscach eksploatacji surowców mineralnych metodą odkrywkową. 

Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne 

Źródłem zanieczyszczeń będzie transport samochodowy i emisje z sektora komunalno-
bytowego. Obowiązuje stosowanie niskoemisyjnych systemów grzewczych zmniejszających 
ładunek zanieczyszczeń, co korzystnie wpłynie na stan powietrza atmosferycznego. Ilość 
związków emitowanych przez samochody będzie uzależniona od natężenia ruchu oraz rodzaju 
pojazdów poruszających się po drogach gminy. Korzystny wpływ na jakość powietrza 
atmosferycznego ma rozwój energetyki odnawialnej. Pozyskiwanie energii ze źródeł 
odnawialnych, które zastępować będzie energetykę konwencjonalną, przyczyni się do 
zmniejszenia emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery (w szczególności dwutlenku 
węgla). 

Oddziaływanie na klimat lokalny 

Przyszłe zagospodarowanie terenu nie powinno wpłynąć modyfikująco na klimat 
lokalny. Warunki klimatu miejscowego zmienią się na obszarach przeznaczonych pod 
zalesienie. Topoklimat terenów otwartych zostanie przekształcony w topoklimat wilgotny, 
właściwy dla terenów leśnych. 

Oddziaływanie na klimat akustyczny 

 Za emisję hałasu odpowiedzialny będzie ruch pojazdów odbywający się istniejącymi i 
projektowanymi drogami. Przewiduje się, że nastąpi wzrost ruchu samochodowego w obrębie 
dróg doprowadzających ruch w kierunku terenów zainwestowanych, co może przekładać się 
na uciążliwości odczuwalne na terenach chronionych przed hałasem. W projekcie zmiany 
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Studium nową zabudowę mieszkaniową starano sytuować się z dala od największych źródeł 
hałasu. Pewien wpływ na stan klimatu akustycznego mogą mieć prace wydobywcze na 
terenach przeznaczonych pod odkrywkową eksploatację złóż. 

Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne 

 Zachowuje się istniejące cieki i wody stojące. W projekcie przyjęto skuteczne 
rozwiązania mające na celu ochronę stanu środowiska gruntowo-wodnego. Ograniczenie 
działalności rolniczej zmniejszy ładunek spływających do wód substancji biogennych, co 
powstrzyma niekorzystne zjawisko eutrofizacji. Istotny wpływ na poprawienie jakości wód 
będzie miał rozwój sieci kanalizacji. 

Oddziaływanie na krajobraz, zabytki i dobra materialne 

W wyniku urbanizacji następuje przeobrażanie krajobrazu wiejskiego w krajobraz o 
cechach podmiejskich. Dominującym typem zabudowy na terenie planu jest zabudowa 
jednorodzinna. Zachowuje się istniejące budynki i budowle. Ochroną obejmuje się zabytki i 
inne elementy dziedzictwa kulturowego. Zmiany w przestrzeni będą miały również miejsce w 
miejscach sytuowania dróg, zbiornika retencyjnego oraz kopalni odkrywkowych. 

Oddziaływanie na ludzi 

Dopuszczone kategorie przeznaczenia i funkcje terenów wykluczają możliwość 
realizacji inwestycji i obiektów mogących w sposób negatywny wpłynąć na środowisko życia 
i zdrowie mieszkańców. Jakość środowiska i warunki zamieszkiwania nie powinny ulec 
niekorzystnym przekształceniom o charakterze znaczącym. 

Opis oddziaływań o charakterze skumulowanym 

Potencjalne oddziaływania skumulowane obejmują emisję hałasu oraz emisje 
zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery. Wymienione uciążliwości będą się 
nasilać w miarę urbanizacji terenu gminy i gmin sąsiednich. Zmniejszający się areał 
naturalnych siedlisk przyrodniczych a także terenów rolniczych prowadzić może do obniżenia 
poziomu bioróżnorodności. 

Analiza wpływu na formy ochrony przyrody 

Nie przewiduje się wystąpienia istotnego negatywnego wpływu pomniki przyrody, 
chronioną florę i faunę, a także siedliska przyrodnicze. W odniesieniu do Zespołu 
Przyrodniczo-Krajobrazowego „Pradolina i źródliska rzeki Stobrawa” zagrożeniem jest 
budowa zbiornika retencyjnego i przeprowadzenie drogi ekspresowej.  

 

Oddziaływanie projektu zmiany Studium poza obszarem opracowania 

 Zagospodarowanie przyjęte w Studium może powodować wystąpienie oddziaływań na 
środowisko poza ustalonymi granicami gminy. Zaistniałe emisje do powietrza 
atmosferycznego przyczynią się do ogólnego stanu środowiska w regionie. Uciążliwości 
związane ze wzrostem natężenia ruchu samochodowego będą odczuwalne na całej długości 
tras dojazdowych do obiektów umiejscowionych na obszarze gminy. Zmiany w 
zagospodarowaniu terenów rolniczych polegające na wprowadzeniu zabudowy i utworzenia 
nowych terenów leśnych będzie można zaobserwować z terenów mieszczących się w 
najbliższym sąsiedztwie gminy.  
 

Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko  

Nie stwierdza się występowania takiego oddziaływania. 



 59

Kompleksowa ocena skutków wpływu ustaleń projektu zmiany Studium na środowisko  

W zależności od potencjalnego wpływu na środowisko dokonano podziału 
poszczególnych obszarów funkcjonalno-przestrzennych na sześć grup o zróżnicowanym 
wpływie na środowisko. Ich przestrzenne rozmieszczenie przedstawiono na rysunku prognozy 
a wpływ na środowisko zestawiono w formie tabelarycznej. 
 

Metody analizy realizacji postanowień projektu zmiany Studium 

W rozdziale tym przedstawiono sposób realizacji analizy wpływu zmiany Studium na 
środowisko oraz ich zakres. W tym zakresie powinny być wykonywane okresowe przeglądy 
zainwestowania obszaru i realizacji dokumentów planistycznych, realizowane przez 
administrację samorządową. Badania stanu środowiska prowadzone będą w ramach 
państwowego monitoringu środowiska. 
 

Przedstawienie rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko 

Wskazano na potrzebę ochrony stref ekotonowych, zmianie miejsca usytuowania zbiornika 
retencyjnego na Stobrawie (lub zniesienie formy prawnej – zespołu przyrodniczo-
krajobrazowego). Pozostałe przyjęte w projekcie planu rozwiązania uznaje się za 
wystarczające, dlatego nie przedstawia się dodatkowych rozwiązań. Nie wskazano również na 
potrzebę przedstawienia rozwiązań alternatywnych. 

 

Analiza i ocena celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu 

międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym istotnych z punktu widzenia 

projektowanego dokumentu 

W rozdziale tym przeanalizowano powiązania projektu zmiany Studium z 
dokumentami takimi jak plany, programy i polityki, a także opisano w jaki sposób 
uwzględniono cele ochrony środowiska. 
 


