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1. Wstęp 
 

1.1 Podstawa formalno-prawna sporządzenia prognozy 
 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) 

- Uchwały Rady Gminy Lubsza: 

1) uchwała nr LII/343/2010r Rady Gminy Lubsza z dnia 25.08.2010r. w sprawie przystąpienia 
do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w 
zakresie obrębu Nowe Kolnie – dz. nr 187/17 (załącznik nr 1 do uchwały); 

2) uchwała nr X LV/332/2014 z dnia 22.05 2014 w  sprawie przystąpienia do zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w  obrębu wsi Mąkoszyce; 

3) uchwała nr LI/365/2014 z dnia 21.11.2014 w  sprawie przystąpienia do zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części  wsi Lubsza; 

4) uchwała nr XXXI/233/2017 z dnia 27.04.2017 w  sprawie przystąpienia do zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obrębie wsi Lubsza; 

5) uchwała nr XXXII/239/2017 z dnia 25.05.2017 w sprawie przystąpienia do zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza, w zakresie 
załącznika nr 1, nr 3, nr 4 do niniejszej uchwały; 

6) uchwała nr XXXIII/253/2017 z dnia 29.06 2017 w  sprawie przystąpienia do zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza, obręb 
Mąkoszyce; 

7) uchwała nr IX/58/2019 z dnia 30.05 2019 w  sprawie przystąpienia do zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza, obręb 
Mąkoszyce  wraz ze zmianą niniejszej uchwały Rady Gminy Lubsza nr XIX/160/2020 z dnia 
02.07.2020r; 

8) uchwała nr IX/60/2019 z dnia 30.05 2019 w  sprawie przystąpienia do zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza, obręb 
Tarnowiec. 

 

Przy sporządzaniu prognozy uwzględniono 

Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021, poz. 
741 ze zm.) 

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021, 
poz. 247 ze zm.) 

 
1.2 Cel i metoda opracowania prognozy 

 
Celem Prognozy oddziaływania na środowisko zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza, jest identyfikacja możliwych do wystąpienia 
zagrożeń dla środowiska w związku z  planowaną zmianą zagospodarowania przestrzennego oraz 
ustalenie prognozowanego wpływu planowanych rozwiązań przestrzennych na środowisko 
przyrodnicze, walory krajobrazowe i zrównoważony rozwój oraz zdrowie człowieka. 

Przedmiotem opracowania są obszary objęte zmianą Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego obejmujący niewielkie fragmenty terenów w obrębach wsi  
Lubsza, Tarnowiec, Błota, Mąkoszyce i Nowe Kolnie z uwzględnieniem obszaru w jego otoczeniu.  
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Zakres Prognozy został ustalony na podstawie art. 51 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.  

Metodyka sporządzania Prognozy została ujęta wpięciu etapach: 

ETAP I – Wstępny, przedstawiający metodę opracowania oraz ogólną charakterystykę treści 
dokumentu Studium. Etap ten został sporządzony przy zastosowaniu metody opisowej. 

ETAP II – Rozpoznanie i analiza dokumentów strategiczno–planistycznych szczebla 
międzynarodowego, krajowego i lokalnego w celu ustalenia priorytetów ochrony środowiska, 
odnoszących się do terenu opracowania oraz analizy problemów ochrony środowiska, występujących 
w gminie Lubsza. 

Podstawowe elementy tego etapu to rozpoznanie, analiza i ocena: 
1) uwarunkowań i stanu środowiska gminy Lubsza; 
2) pożądanych do realizacji kierunków i zadań z zakresu ochrony środowiska i 

zrównoważonego rozwoju, wynikających ze wskazań, określonych w dokumentach 
strategicznych i planistycznych. 

Ocenę uwarunkowań i stanu środowiska gminy Lubsza przeprowadzono przy wykorzystaniu 
dostępnych danych. 

Pożądane do realizacji kierunki i zadania z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego 
rozwoju zostały zidentyfikowane na podstawie analizy zapisów polityk i dokumentów strategicznych 
oraz wniosków uzyskanych z analizy stanu środowiska i uwarunkowań gminy Lubsza. 

ETAP III – dotyczy rozpoznania kierunków i zadań przestrzennych, sformułowanych w dokumencie 
Studium. 

ETAP IV – to konfrontacja zapisów projektu Studium w zakresie ochrony środowiska z ustaleniami 
polityk i dokumentów strategicznych, zidentyfikowanych w etapie II Prognozy oraz ocena wpływu 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Studium na środowisko. Do sporządzenia oceny 
wykorzystano metodę opisową. Przy dokonywaniu oceny wzięto pod uwagę poniższe indykatory:  

 stopień oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem możliwości przekroczenia 
obowiązujących standardów środowiska, 

 stopień oddziaływania na warunki życia i zdrowie mieszkańców oraz obszary przyrodniczo 
cenne, 

ETAP V – wskazuje sposoby ograniczania i zapobiegania negatywnych oddziaływań na środowisko 
oraz warunki równoważenia rozwoju oraz przedstawia propozycje monitorowania przyszłych 
skutków realizacji ustaleń projektu Studium na środowisko i ekorozwój. 

Sporządzenie prognozy poprzedziła wizja terenu w celu określenia sposobu użytkowania i 
zagospodarowania terenu objętego zmianą studium oraz terenów sąsiednich.  

 
1.3 Ogólna charakterystyka treści dokumentu projektu studium 

 
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza 

objęta niniejszą Prognozą stanowi zmianę Studium uchwalonego uchwałą Nr XXVII/260/2001 Rady 
Gminy  Lubsza z dnia 30 października 2001 roku wraz z późniejszymi zmianami. Zmianę studium 
opracowano w granicach określonych uchwałami: 

1. uchwała nr LII/343/2010r Rady Gminy Lubsza z dnia 25.08.2010r. w sprawie przystąpienia do 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie 
obrębu Nowe Kolnie – dz. nr 187/17 (załącznik nr 1 do uchwały); 
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2. uchwała nr X LV/332/2014 z dnia 22.05 2014 w  sprawie przystąpienia do zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w  obrębu wsi Mąkoszyce; 

3. uchwała nr LI/365/2014 z dnia 21.11.2014 w  sprawie przystąpienia do zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części  wsi Lubsza; 

4. uchwała nr XXXI/233/2017 z dnia 27.04.2017 w  sprawie przystąpienia do zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obrębie wsi Lubsza; 

5. uchwała nr XXXII/239/2017 z dnia 25.05.2017 w sprawie przystąpienia do zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza, w zakresie 
załącznika nr 1, nr 3, nr 4 do niniejszej uchwały; 

6. uchwała nr XXXIII/253/2017 z dnia 29.06 2017 w  sprawie przystąpienia do zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza, obręb 
Mąkoszyce; 

7. uchwała nr IX/58/2019 z dnia 30.05 2019 w  sprawie przystąpienia do zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza, obręb 
Mąkoszyce  wraz ze zmianą niniejszej uchwały Rady Gminy Lubsza nr XIX/160/2020 z dnia 
02.07.2020r; 

8. uchwała nr IX/60/2019 z dnia 30.05 2019 w  sprawie przystąpienia do zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza, obręb 
Tarnowiec. 

 

Przedmiotem zmiany są ustalenia studium w zakresie kierunków zagospodarowania 
przestrzennego w odniesieniu do części terenów położonych w granicach obrębu wsi Nowy Świat, 
Kościerzyce, Lubsza i Śmiechowice. Tekst studium został zmieniony w części dotyczącej aneksu 
będącego przedmiotem niniejszej Prognozy, w zakresie ustalenia kierunków zagospodarowania 
przestrzennego obszaru w tym szczególnie: 

 kierunków zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów, 

 kierunków i wskaźników dotyczących zagospodarowania oraz użytkowania terenów. 

 
Na dokument projektu Studium składa się zatem: 
 Część tekstowa: „Kierunki zagospodarowania przestrzennego”– zawierająca ustalenia określające 

kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy, w tym szczególnie kierunki zmian w strukturze 
przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów oraz kierunki i wskaźniki dotyczące 
zagospodarowania oraz użytkowania terenów. 

 Część graficzna: „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” - przedstawiająca w skali 1:1000 
ustalenia Studium oraz granice obszarów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym.  

 

Obszary objęte zmianą Studium stanowią tereny częściowo zainwestowane zabudową wsi wraz z 
kompleksem rolnym czy łąkowym. Zagospodarowanie wsi objętych zmianą studium, w których 
dominują grunty rolne i leśne, a w części osadniczej - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
wielorodzinna, willowa i typu wielskiego, jest zgodne z kształtowaną od lat kulturą tej części 
województwa, a jednocześnie odpowiada warunkom fizjograficznym, jakie występują na tym terenie. 

 

Zmiana Studium przewiduje rozszerzenie funkcji mieszkaniowej, funkcji cmentarza oraz 
eksploatację złóż piasku. Poniżej zostały wyszczególnione planowane w zmianie studium kierunki 
zagospodarowania i użytkowania terenów: 

 teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej; 
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 teren eksploatacji powierzchniowej; 
 teren cmentarza. 

 
 

2. Rozpoznanie stanu środowiska oraz analiza dokumentów strategiczno -
planistycznych 

 
2.1 Istniejący stan środowiska w gminie 

 
Gmina Lubsza położona jest w zachodniej części województwa opolskiego. Administracyjnie od l 

stycznia 1999 roku jednostka samorządowa wchodzi w skład powiatu brzeskiego. Zachodnia granica gminy 
jest zarazem granicą województwa opolskiego i dolnośląskiego. Od południa gmina graniczy z Miastem 
Brzeg i Gminą Skarbimierz, gdzie naturalną granicę stanowi rzeka Odra. W części północno - 
wschodniej z gminami: Namysłów, Świerczów i Popielów. 

Gmina zajmuje powierzchnię 212,7 km2, co stanowi 2,26 % powierzchni całego województwa. 
Jest największą pod względem obszaru gminą wiejską w województwie. W skład gminy wchodzi 21 
jednostek pomocniczych - sołectw: Borucice (z przysiółkiem Boruta), Błota (z przysiółkami: Lednica, 
Zamcze, Leśna Woda), Czepielowice (z przysiółkami: Stawy, Złotówka), Dobrzyń, Garbów, 
Kościerzyce, Lubicz, Lubsza, Mąkoszyce (z przysiółkiem Borek), Michałowice, Myśliborzyce, Nowe 
Kolnie, Nowy Świat, Piastowice, Pisarzowice, Raciszów, Rogalice (z przysiółkami: Książkowice, Smolarnik), 
Roszkowice (z przysiółkiem Kopalina), Szydłowice, Śmiechowice oraz Tarnowiec. 

 

Zgodnie z podziałem Polski na jednostki fizyczno-geograficzne [Kondracki 2002], gmina Lubsza 
znajduje się na Nizinie Śląskiej, w mezoregionie Równiny Oleśnickiej i Pradoliny Wrocławskiej.  

Obręby wsi Nowy Świat, Kościerzyce, Lubsza i Śmiechowice znajdują się w obrębie Pradoliny 
Wrocławskiej, charakteryzującej się typowo nizinnym charakterem (wys. ok. 160m n. p. m). We 
wsiach podłoże czwartorzędowe budują holoceńskie mady rzeczne terasów zalewowych oraz piaski i 
żwiry rzeczne.  

Zwierciadło wody gruntowej, ze względu na przepływającą w pobliżu Odrę, jest płytkie. Częściowo 
tereny wsi Kościerzyce, zgodnie z załącznikami graficznymi, znajduje się w granicach bezpośredniego 
zagrożenia powodzią.  

Wśród gleb przeważają mady. Wzdłuż Odry mady wytworzone są z glin lekkich i średnich. Wyżej 
występują mady cięższe, które charakteryzują się wysokimi klasami bonitacyjnymi: III oraz IVa i IVb  - 
na terenach położonych najdalej od Odry. 

 
Obszar gminy jest zróżnicowany pod względem przyrodniczym - część zachodnia gminy (dolina 

Odry) jest stosunkowo gęsto zabudowana oraz intensywnie użytkowana rolniczo, cześć wschodnia 
charakteryzuje się dużą lesistością i znacznymi powierzchniami o charakterze naturalnym 
i półnaturalnym. Generalnie środowisko przyrodnicze gminy Lubsza, w porównaniu z innymi 
obszarami województwa opolskiego charakteryzuje się wysoką bioróżnorodnością. Gmina Lubsza 
charakteryzuje się wysoką lesistością - zbiorowiska leśne zajmują ok. 9 830 ha (46,2%). Lasy skupione 
są jednak głównie we wschodniej i centralnej części gminy, natomiast zalesienia w zachodniej części 
gminy zostały wyparte przez użytki rolne.  

Wymienione w opracowaniu „Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gmin Lubsza, Popielców, 
Pokój, Murów” gatunki fauny i flory, jakie występują na terenie badań zostały scharakteryzowane do 
poziomu gminy. Nie jest zatem możliwe dokładne określenie, które z wymienionych w opracowaniu 
gatunków roślin i zwierząt faktycznie występują we wsiach objętych zmianą studium. Zgodnie z 
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opisem Inwentaryzacji, na omawianych terenach wsi nie występują gatunki chronione ściśle  i 
rzadkie.  

Na terenie gminy znajduje się Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO) Natura 2000 PLB020002 
„Grądy Odrzańskie”, Specjalnego Obszaru  Ochrony Siedlisk (SOO) PLH20017 Grądy Dolny Odry, 
PLH160009 Lasy Barucickie. 

 

OBSZAR SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW NATURA 2000 „GRĄDY ODRZAŃSKIE” [PLB020002] 
 

Na terenie gminy znajduje się obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO) Natura 2000 „Grądy 
Odrzańskie” (PLB020002). Obszar ten obejmuje 70-cio kilometrowy odcinek doliny Odry między 
Narokiem a Wrocławiem. Dolina pokryta jest lasami, łąkami, pastwiskami i polami uprawnymi. Lasy 
składają się przede wszystkim z drzewostanów dębowo-grabowych, jednakże zachowały się małe 
płaty zadrzewień olszowo – wiązowych i wierzbowo - topolowych. Znajdują się tu liczne cieki wodne, 
stare koryta rzeczne, pozostałości rozlewisk i stawów. Teren jest silnie zmeliorowany. 
 
WARTOŚĆ PRZYRODNICZA I ZNACZENIE OSO „Grądy Odrzańskie” (PLB020002) 

Występują co najmniej 22 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 5 gatunków z Polskiej 
Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowe 
następujących gatunków ptaków: dzięcioł zielonosiwy, kania czarna (PCK), muchołówka białoszyja, 
czapla siwa; w stosunkowo wysokim zagęszczeniu występują: bocian biały, bocian czarny, kania ruda 
(PCK), trzmielojad, bielik (PCK), sieweczka rzeczna, srokosz i dzięcioł średni (C7). Do podstawowych 
zagrożeń ptaków należy zaliczyć: zanieczyszczenia wód i osuszanie terenu. Zagrożenia mogłyby 
wystąpić w wypadku odstąpienia od obowiązujących zasad gospodarki leśnej. 
 

Występujące gatunki ptaków:  
Ixobrychus minutus (bączek), Ciconia nigra (bocian czarny), Ciconia ciconia (bocian biały), Pernis 
apivorus (trzmielojad), Milvus migrans (kania czarna), Milvus milvus (kania ruda), Haliaeetus albicilla 
(bielik), Circus aeruginosus (błotniak stawowy), Porzana parva (zielonka), Crex crex (derkacz), Grus 
grus (żuraw), Caprimulgus europaeus (lelek), Alcedo atthis 
(zimorodek), Picus canus (dzięcioł zielonosiwy), Dryocopus martius (dzięcioł czarny), Dendrocopos 
medius (dzięcioł średni), Lullula arborea (lerka), Sylvia nisoria (jarzębatka), Ficedula parva 
(muchołówka mała), Ficedula albicollis (muchołówka białoszyja), Lanius collurio (gąsiorek), Emberiza 
hortulana (ortolan). 
 

Także regularnie występujące ptaki migrujące: 
Podiceps grisegena (perkoz rdzawoszyi), Podiceps nigricollis (zausznik), Ardea cinerea (czapla siwa), 
Anas crecca (cyraneczka), Bucephala clangula (gągoł), Mergus merganser (nurogęś), Falco subbuteo 
(kobuz), Coturnix coturnix (przepiórka), Charadrius dubius (sieweczka rzeczna), Gallinago gallinago 
(kszyk). 
 
SPECJALNY OBSZAR OCHRONY SIEDLISK NATURA 2000 „Grądy w Dolinie Odry” PLH020017 

Obszar ostoi obejmuje fragment doliny Odry z ujściowymi odcinkami Nysy Kłodzkiej i Stobrawy. 
Jest to jeden z najważniejszych i największych terenów zalewowych w obrębie województwa 
opolskiego. Dolina Odry ulega tu poszerzeniu na skutek łączenia się z dolinami dużych rzek Nysy 
Kłodzkiej i Stobrawy. Teren ma charakter płaski z zaznaczającymi się licznymi obniżeniami 
starorzeczy. Obniżenia terenowe charakteryzują się różnymi stadiami sukcesji ekologicznej od 
otwartych wód, do zbiorowisk szuwarowych, turzycowisk i olsów. W budowie geologicznej dominują 
ciężkie mady. Lokalnie występują namuły. Większość obszaru zlokalizowana jest w miedzywale i na 
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polderach zalewowych i podlega cyklicznym zalewom powodziowym. Koryta głównych rzek z 
wyjątkiem niektórych odcinków Nysy Kłodzkiej są uregulowane. W strukturze użytkowania gruntów 
charakterystyczny jest znaczny udział gruntów ornych wysokich klas bonitacyjnych. Krajobraz ma 
charakter mozaikowaty za sprawą występowania licznych starorzeczy, zadrzewień oraz łąk, 
turzycowisk i lasów. 
 

Podstawowe znaczenie obszaru związane jest z koniecznością zachowania dużych obszarowo i 
dobrze zachowanych lasów grądowych i łęgów nadrzecznych, wraz z towarzyszącymi im 
starorzeczami. Na terenie ostoi występuje 6 typów siedlisk przyrodniczych chronionych, wśród 
których największe powierzchni osiągają nadrzeczne lasy mieszane z dębem, wiązami i jesionem, 
występujące wzdłuż dużych rzek oraz lasy dębowo-grabowe (grądy). Jest to obszar największej 
koncentracji starorzeczy na Opolszczyźnie. Ważny też dla ochrony kumaka nizinnego. 

 
Najważniejszym zagrożeniem dla obszaru jest obniżanie poziomu wód gruntowych na skutek 

melioracji rolniczych i leśnych. Istotnym elementem mogą tu być również regulacje 
przeciwpowodziowe. Grozi to zmianami warunków abiotycznych najcenniejszych ekosystemów 
leśnych oraz może spowodować degradację starorzeczy. Dla siedlisk nieleśnych najważniejszym 
zagrożeniem jest intensywny rozwój rolnictwa, w szczególności związany z upraszczaniem struktury 
przestrzennej krajobrazu i zaorywaniem łąk i pastwisk. 
 
SPECJALNY OBSZAR OCHRONY SIEDLISK NATURA 2000 „Lasy Barucickie” PLH160009 

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Lasy Barucickie stanowi kompleks lasu mieszanego 
przylegający do doliny Odry, z fragmentami starych drzewostanów. Jest to teren zalegania glin 
zwałowych i piasków wodnolodowcowych zlodowacenia odrzańskiego. Obszar obejmuje najstarszy w 
województwie opolskim (do 400 lat) drzewostan bukowo-dębowy ze stanowiskami rzadkich i 
zagrożonych gatunków bezkręgowców tj. m.in. jelonka rogacza i kozioroga dębosza. Większość lasów 
na terenie obszaru ma charakter gospodarczy pod zarządem Nadleśnictw Brzeg i Namysłów, 
pozostałą część stanowią rezerwaty przyrody pn. Rezerwat Przyrody Lubsza, Rezerwat Przyrody 
Rogalice oraz Rezerwat Przyrody Barucice, który jest drugim co do wielkości rezerwatem w 
województwie opolskim. Na terenie obszaru Natura 2000 Lasy Barucickie można spotkać wiele 
rzadkich i zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt i roślin. Na szczególną uwagę zasługują 
wspomniane wcześniej okazałe chrząszcze, bielik oraz orlik krzykliwy, a ze świata roślin storczyk 
kukułka Fuchsa 

Ponadto obszar gminy wchodzi w skład sieci ekologicznej ECONET – PL. Wzdłuż doliny Odry został 
wyróżniony obszar węzłowy biocentrum o znaczeniu międzynarodowym „Obszar doliny Środkowej 
Odry”.  

Oprócz obszarów Natura 2000 oraz obszaru z sieci ECONET, na terenie gminy ochronie 
przyrodniczej podlegają: 

 ciągi ekosystemów łąkowo-wodnych wzdłuż Odry, 

 gatunki roślin i zwierząt prawnie chronionych, 

 śródpolna zieleń wysoka i ciągi zadrzewione, 

 grunty orne zaliczane do IIIa i IIIb klasy bonitacyjnej. 

 

Na terenie gminy Lubsza występuje Stobrawski Park Krajobrazowy oraz Obszar Chronionego 
Krajobrazu – Lasy Stobrawsko-Turawskie. Granice tych obszarów oznaczona na rysunku studium 
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Ocena stanu istniejącego zagospodarowania 
Tereny opracowania obejmują fragmenty wsi: Lubsza, Błota, Nowe Kolnie, Tarnowiec i 

Mąkoszyce. Obszary objęte zmianą studium zajmują tereny upraw rolniczych, łąk i pastwisk. 
Wszystkie cztery wsie posiadają rolniczy charakter. Wśród zabudowy dominuje zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna, willowa i typu wiejskiego, otoczona gruntami rolnymi i 
lasami. Takie zagospodarowanie jest zgodne z kształtowaną od lat kulturą tej części województwa, 
ponadto odpowiada warunkom fizjograficznym, jakie występują na tym terenie. 

 

Obecne zagospodarowanie wsi ocenia się jako właściwe i zgodne z istniejącymi 
uwarunkowaniami.  

Badania jakości wód w Odrze, przeprowadzone w ramach monitoringu przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska, wykazały niską jakość wody – V – najniższą klasę czystości. 

Wyniki oceny jakości powietrza za rok 2008 na terenie województwa opolskiego sklasyfikowane 
pod kątem ochrony zdrowia ludzi wykazały poziom stężeń nieprzekraczający wartości 
dopuszczalnej/docelowej. 

 

Głównym elementem układu komunikacyjnego o znaczeniu krajowym i regionalnym w gminie 
Lubsza jest: 

 droga krajowa nr 39 relacji Łagiewniki - Kępno, przebiega przez tereny zabudowane wsi 
Pisarzowice, Michałowice, Lubsza i Rogalice, droga o największym natężeniu ruchu w gminie,  

 droga wojewódzka nr 457 relacji Brzeg - Dobrzeń Wlk. przebiega przez: Nowe Kolnie, Kościerzyce, 
Pisarzowice, przejazd przez wsie jest utrudniony, ze względu na zwężony pas drogowy na terenach 
zabudowanych. 

 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu nie przeprowadzał pomiarów oceniających 

hałas komunikacyjny w otoczeniu drogi krajowej i wojewódzkiej na terenie gminy. Jednakże, ze 
względu na znaczące natężenie ruchu, można się spodziewać przekroczeń dopuszczalnych poziomów 
natężenia hałasu w bezpośrednim sąsiedztwie dróg, w szczególności drogi krajowej nr 39 relacji 
Łagiewniki – Kępno tj. na terenach zabudowanych wsi: Pisarzowice, Michałowice, Lubsza, Rogalice, 
Raciszów. Zmniejszenie emisji powinno następować przede wszystkim poprzez modernizacje dróg 
oraz nasadzenia zieleni, w tym izolacyjnej. Natomiast na drogach powiatowych i gminnych, ze 
względu na niewielkie natężenie ruchu, poziom hałasu nie będzie przekraczał ustawowych norm, a 
pogorszenie klimatu akustycznego ma charakter jedynie lokalny. 
 
2.2 Pożądane do realizacji kierunki i zadania sprzyjające ochronie środowiska oraz ekorozwoju 
 

Na podstawie przeprowadzonej analizy uwarunkowań przyrodniczych i stanu środowiska w gminie 
Lubsza, zostały przedstawione wytyczne prośrodowiskowe, które w kolejnych latach powinny być w 
gminie realizowane, w celu poprawy warunków zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska 
[tab.1]. Wytyczne te są zgodne z dokumentami wyższego rzędu oraz odpowiadają na rzeczywiste 
problemy gminy, zidentyfikowane podczas analizy stanu środowiska gminy Lubsza. Wymienione niżej 
działania należy traktować priorytetowo, co oznacza, iż powinny być uwzględnione w opracowaniu 
Studium poddawanym ocenie oddziaływania na środowisko oraz, w dalszej kolejności, w 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, a także innych dokumentach planistycznych 
i strategicznych. W dalszej części Prognozy (etap IV), poddano ocenie stopień uwzględnienia w 
zmianie Studium wytycznych dokumentów wyższego rzędu z zakresu ochrony środowiska oraz 
zgodność zapisów Studium z działaniami sprzyjającymi ochronie środowiska i zrównoważonemu 
rozwojowi, zidentyfikowanymi w tabeli nr 1.  
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[tab.1] Priorytetowe, pożądane działania sprzyjające ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi 

W ZAKRESIE OCHRONY 

POWIERZCHNI ZIEMI I GLEB 

 

 racjonalna gospodarka rolna, w tym: 

- ograniczenie możliwości zmiany sposobu użytkowania terenów 

rolnych na glebach klas bonitacyjnych III i IV, 

- optymalizacja nawożenia i stosowania środków ochrony roślin; 

 ochrona przed erozją, w tym: 

- ograniczanie pozostawiania gleby w stanie nie pokrytym 

roślinnością, 

- ochrona i uzupełnianie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych; 

 regulacja stosunków wodnych na terenach rolniczych poprzez 

stosowanie melioracji; 

coraz skuteczniejsza segregacja odpadów i ich recykling. 

 

W ZAKRESIE OCHRONY 

PRZYRODY I KRAJOBRAZU 

 

 zachowanie i odnowa korytarzy ekologicznych, w tym: 

- odtwarzanie zniszczonych korytarzy ekologicznych, 

- wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych; 

 utrzymanie i kontrola zakazu wypalania traw i ściernisk. 

 

W ZAKRESIE OCHRONY WÓD 

POWIERZCHNIOWYCH I 

PODZIEMNYCH 

 

 skanalizowanie wsi i oczyszczanie ścieków na zmodernizowanej 

oczyszczalni ścieków są zadaniami najważniejszymi z punktu widzenia 

ochrony środowiska w gminie; 

 likwidacja miejsc nielegalnego zrzutu ścieków do wód lub do ziemi; 

 efektywne zabezpieczenie wód powierzchniowych i podziemnych przed 

spływami zanieczyszczeń poprzez ustanowienie, weryfikowanie i 

wykonanie stref ochronnych (np. nasadzenia roślinności ochronnej); 

 do czasu uzbrojenia terenu w sieć kanalizacji konieczna jest szczególna 

dbałość o jakość zbiorników magazynujących ścieki oraz ich właściwe 

użytkowanie; 

 współpraca z sąsiednimi gminami w zakresie gospodarki ściekowej; 

 budowanie świadomości ekologicznej mieszkańców obszarów wiejskich 

w zakresie gospodarki ściekami; 

 monitorowanie jakości wód w miejscach zrzutów ścieków oczyszczonych 

do odbiornika; 

 stosowanie stref buforowych wzdłuż wód powierzchniowych oraz 
utrzymanie istniejących użytków zielonych, poprzez odnawianie 
zaoranych łąk i pastwisk – szczególnie w sąsiedztwie rzek i rowów. 

 

W ZAKRESIE OCHRONY 

POWIETRZA  

 

 ograniczenie niskiej emisji poprzez: 

- modernizację źródeł ciepła - stopniowa wymiana czynnika 

grzewczego na proekologiczny w gospodarstwach domowych, 

- stopniowe zwiększanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii; 

- podnoszenie świadomości mieszkańców o potrzebie zmiany czynnika 

grzewczego i korzyściach z tego płynących; 

 ograniczenie oddziaływania zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych 



Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Lubsza 

 
 

 
11 

 

poprzez: 

- modernizację istniejącej infrastruktury drogowej, 

- budowę obejść miejscowości na drogach głównych - krajowej i 

wojewódzkiej, 

 stosowanie naturalnych barier wzdłuż drogi (zadrzewienia) 

 

W ZAKRESIE OCHRONY 

PRZED HAŁASEM 

 modernizacja dróg istniejących,  

 budowa obwodnic miejscowości na drogach głównych w sposób 

niekolidujący z zasobami środowiska przyrodniczego, 

 rozbudowa sieci tras rowerowych, 

 ograniczenie hałasu na terenach zamieszkałych poprzez nasadzenia 
pasów zwartej zieleni w pobliżu ciągów komunikacyjnych. 

 

 
 

3. Rozpoznanie i analiza projektu studium 
 
3.1 Analiza uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego 

 
W dokumencie zmiany Studium, będącym przedmiotem niniejszej Prognozy nie zostały zawarte 

uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego. Powodem tego jest fakt, iż uwarunkowania, 
przedstawione w dokumencie Studium uchwalonym 11 września 2001 roku, nie uległy zasadniczym 
zmianom i stanowią podstawę do określenia korekty kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy, zaprezentowanych w niniejszym projekcie zmiany Studium.  

 
[tab.2] Ocena uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego z punktu widzenia sprzyjania i ograniczania 

możliwości ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego 

UWARUNKOWANIA SPRZYJAJĄCE  

OCHRONIE ŚRODOWISKA I ZRÓWNOWAŻONEMU 

ROZWOJOWI 

UWARUNKOWANIA NIESPRZYJAJĄCE  

OCHRONIE ŚRODOWISKA I ZRÓWNOWAŻONEMU 

ROZWOJOWI 

Wynikające ze stanu środowiska przyrodniczego 

 Przeważająca powierzchnia gminy pokryta jest 

glebami wysokich klas bonitacyjnych (III-IV) 

 

 Występowanie obszarów przyrodniczo cennych, 

objętych ochroną: 

- Obszar Natura 2000 specjalnej ochrony 

ptaków (OSO) PLB020002 „Grądy 

Odrzańskie”  

- Obszar ochrony siedlisk (SOO) Natura 2000 

PLH160009 „Lasy Borucickie”. 

- Obszar ochrony siedlisk (SOO) Natura 2000 

PLH020017 „Grądy w Dolinie Odry” 

 

 Występowanie warunkowego złoża piasku i 

pospółki o zasobach 11520m3 (pospółki) i 8040m3 

 Brak obszarów leśnych; 

 Niski stopień pokrycia powierzchni przez 

zadrzewienia i zakrzaczenia śródpolne; 

 Rozdrobniona struktura agrarna; 

 Stan aerosanitarny powietrza narażony na 

zanieczyszczenia ze źródeł liniowych (drogi) oraz 

punktowych (indywidualne paleniska); 

 Niska jakość wód powierzchniowych; 

 Negatywny wpływ komunikacji, powodujący 

przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu 

wzdłuż dróg głównych przecinających tereny 

gminy. 

 

 



Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Lubsza 

 
 

 
12 

 

(piasku). 

 

Wynikające z rozwoju systemu osadniczego oraz infrastruktury technicznej 

 Skoncentrowane jednostki urbanistyczne o 

wiejskim charakterze; 

 Brak źródeł oddziaływania przemysłowego. 

 Brak uzbrojenia terenów zainwestowanych w sieć 

kanalizacji sanitarnej 

 Zdecydowany procent mieszkańców 

korzystających z wysokoemisyjnych źródeł ciepła 

(niska emisja). 

Wynikające ze stanu systemu i infrastruktury transportu 

 Korzystna lokalizacja gminy w stosunku do 

głównych dróg Województwa Dolnośląskiego 

 Ruch tranzytowy na drogach głównych, 

przebiegający przez obszary zurbanizowane. 

 
 

3.2 Identyfikacja wskazań w zakresie zagospodarowania przestrzennego 
 
3.2.1 Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza objęte 
niniejszą Prognozą stanowi zmianę Studium uchwalonego uchwałą Nr XXVII/260/2001 Rady Gminy  
Lubsza z dnia 30 października 2001 roku wraz z późniejszymi zmianami z których ostatnio to uchwała 
Nr XLIX/356/2014r. Rady Gminy Lubsza z dnia 25 września 2014 roku prezentująca jednolity tekst i 
rysunek studium.  

Zmianę studium opracowuje się w granicach określonych uchwałami: 

1) uchwała nr LII/343/2010r Rady Gminy Lubsza z dnia 25.08.2010r. w sprawie przystąpienia do 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie 
obrębu Nowe Kolnie – dz. nr 187/17 (załącznik nr 1 do uchwały); 

2) uchwała nr X LV/332/2014 z dnia 22.05 2014 w  sprawie przystąpienia do zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w  obrębu wsi Mąkoszyce; 

3) uchwała nr LI/365/2014 z dnia 21.11.2014 w  sprawie przystąpienia do zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części  wsi Lubsza; 

4) uchwała nr XXXI/233/2017 z dnia 27.04.2017 w  sprawie przystąpienia do zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obrębie wsi Lubsza; 

5) uchwała nr XXXII/239/2017 z dnia 25.05.2017 w sprawie przystąpienia do zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza, w zakresie 
załącznika nr 1, nr 3, nr 4 do niniejszej uchwały; 

6) uchwała nr XXXIII/253/2017 z dnia 29.06 2017 w  sprawie przystąpienia do zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza, obręb 
Mąkoszyce; 

7) uchwała nr IX/58/2019 z dnia 30.05 2019 w  sprawie przystąpienia do zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza, obręb 
Mąkoszyce  wraz ze zmianą niniejszej uchwały Rady Gminy Lubsza nr XIX/160/2020 z dnia 
02.07.2020r; 

8) uchwała nr IX/60/2019 z dnia 30.05 2019 w  sprawie przystąpienia do zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza, obręb 
Tarnowiec. 

jako zmiana do obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Lubsza uchwalonego uchwałą. 
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Przedmiotem zmiany są ustalenia studium w zakresie kierunków zagospodarowania 
przestrzennego w odniesieniu do części terenów położonych w granicach obrębów wsi: Lubsza, 
Mąkoszyce, Błota, Tarnowiec i Nowe Kolnie. Ww. treść Studium z 2001r. została uzupełniona o 
ustalenia kierunków, zawierające zapisy dotyczące kierunków zagospodarowania przestrzennego 
obszaru, w tym szczególnie: 

 kierunków zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów, 

 kierunków i wskaźników dotyczących zagospodarowania oraz użytkowania terenów. 

 

Poniżej zostały wyszczególnione planowane w zmianie studium kierunki zagospodarowania i 
użytkowania terenów: 

 teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej; 

 teren cmentarza; 

 teren eksploatacji powierzchniowej. 

 
3.2.2 Identyfikacja wskazań w zakresie ochrony środowiska zaproponowanych  w studium 

 
Poniżej wybrane zostały i powtórzone najistotniejsze ustalenia planistyczne zmiany Studium, które 

bezpośrednio i pośrednio odnoszą się do konieczności ochrony środowiska i zapewnienia 
zrównoważonego rozwoju, i których realizację uznaje się za konieczną: 

 GOSPODARKA ŚCIEKOWA - budowa sieci kanalizacyjnych na terenach zainwestowanych, 

 ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ CIEPLNĄ - ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów 
energetycznego spalania paliw z palenisk domowych poprzez:  

 właściwą termoizolację budynków,  
 zastosowanie ekologicznych systemów ogrzewania o niskiej emisji spalin, z wykorzystaniem 

alternatywnych źródeł energii takich jak: energia pochodząca z biomasy, energia słoneczna, 
pompy cieplne itp. 

 OCHRONA GLEB: 
 zakaz zabudowy terenów rolnych - w tym obiektami związanymi z produkcją rolną, 
 ochrona gleb i racjonalizacja jej wykorzystania, 

 OCHRONA PRZYRODY - rehabilitacja przyrodnicza (rewitalizacja) terenów zdegradowanych. 
 
 

4. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 
 
4.1 Ocena zgodności ustaleń studium z zapisami dokumentów strategicznych 
 

Analizę zgodności ustaleń Studium z wytycznymi dokumentów, określających politykę ekologiczną 
na szczeblach międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym oparto na poniższych 
opracowaniach: 

1) Program Działań na Rzecz Środowiska; 
2) Program ochrony środowiska powiatu brzeskiego 
3) Program ochrony środowiska gminy Lubsza 
 

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza, 
dotyczy wyłącznie fragmentów gminy. Zasady ochrony środowiska przedstawione w zmianie Studium 
są skompresowane i zasadniczo dotyczą wyłącznie planowanych (zmienianych) kierunków 
zagospodarowania przestrzennego. W pozostałych przypadkach obowiązują ustalenia w zakresie 
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zasad ochrony środowiska, zaproponowane w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, uchwalonego w 2001 roku. 

Szczegółowa analiza dokumentu Zmiany Studium pod kątem zgodności zapisów dotyczących 
ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju z celami i zasadami przedstawionymi w 
dokumentach strategicznych poziomu międzynarodowego, krajowego regionalnego i lokalnego 
wykazała, iż z powodu ogólnego zakresu zapisów zmiany Studium, zgodność tę trudno ocenić 
właściwie. Zasady ochrony środowiska przestawione w zmianie Studium odpowiadają na wytyczne 
wyżej przedstawionych dokumentów strategicznych tylko częściowo. W tym wypadku istotnym 
uzupełnieniem są zapisy Studium uwarunkowań z 2001roku, które zdecydowanie szerzej 
odpowiadają na potrzeby ochrony przyrody, gleb, powietrza, wód, ekosystemów, fauny i flory oraz 
klimatu akustycznego. W takim przypadku można ocenić, iż w większości ustalenia z zakresu ochrony 
środowiska Studium odpowiadały na wytyczne ww. dokumentów strategicznych i miejscami wykazały 
zbieżność, szczególnie w zakresie działań na rzecz wzmocnienia wartości przyrodniczych gminy oraz 
poprawy jakości powietrza oraz uregulowania gospodarki ściekami, i w konsekwencji poprawy jakości 
wód powierzchniowych i gruntowych.  

 

4.1.1 Wpływ kierunków zagospodarowania przestrzennego ustalonych w studium na 
środowisko i warunki równoważenia rozwoju 

 

Oceny wpływu planowanych kierunków zagospodarowania przestrzennego na środowisko 

dokonano metodą opisową. Przyjęto trzy stopnie skali oceny: 

1) Oddziaływanie negatywne 

2) Oddziaływanie pozytywne 

3) Oddziaływanie zmienne (w pewnych przypadkach korzystne, w innych niekorzystne, jednak 

nie obojętne dla środowiska i krajobrazu)  

4) Brak oddziaływania na komponent środowiska lub oddziaływanie bez znaczenia. 

 

Dla oddziaływania negatywnego oraz pozytywnego wyodrębniono także: 

 siłę oddziaływań: 

1) znaczące (silne) 

2) przeciętne 

3) słabe 

 sposób oddziaływania: 

1) bezpośrednie 

2) pośrednie 

3) wtórne 

4) skumulowane 

 czas oddziaływania: 

1) krótkoterminowe 

2) średnioterminowe 

3) długoterminowe 

4) stałe 

5) chwilowe 
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Gmina Lubsza 

Lp. Sposób zagospodarowania 

terenu 

1 2 3 

a b c a b c d a b c d e 

1 
MN, MN/U  

- - N x x - - - x x - x 

2 
PG 

N - - x x - - - x x x x 

3 
ZC - N - x x - - - x x - x 

6)  

Legenda: P oddziaływanie pozytywne 

 N oddziaływanie negatywne 

 x oddziaływanie występuje 

 - oddziaływanie nie występuje 

 

Ruch tranzytowy na istniejących głównych drogach (droga nr 457 oraz nr 39) 
przebiegających przez gminę Lubsza stanowi największe źródło zagrożeń dla jakości środowiska 
i warunków życia mieszkańców, występujące w tej części gminy. Ruch komunikacyjny powoduje 
oddziaływanie negatywne znaczące stałe. Bezpośrednio negatywne oddziałuje na klimat akustyczny 
terenów położonych wzdłuż drogi (najsilniejsze negatywne oddziaływanie hałasu może sięgać pasa 
do ok. 100m od drogi) oraz stan sanitarny powietrza – ruch komunikacyjny jest źródłem emisji 
zanieczyszczeń – tlenków azotu, siarki, węglowodorów aromatycznych, pyłów, w tym metali ciężkich i 
in. Pośrednio ruch komunikacyjny niekorzystnie wpływa na zanieczyszczenie gleby i wód, na skutek 
infiltracji zanieczyszczonych wód opadowych. Modernizacja obu dróg nie zmieni ich parametrów, 
zatem nie spowoduje zwiększonego negatywnego oddziaływania, wręcz przeciwnie – 
zmodernizowane drogi korzystnie wpłyną na zmniejszenie natężenia hałasu na drogach oraz zwiększą 
bezpieczeństwo mieszkańców pobliskich wsi.  

 
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej MN lub MN/U 

Uznaje się, że nowe inwestycje budowlane, które będą powstawać w granicach terenu 
opracowania, będą realizowane w sposób zapewniający ochronę przed dwoma największymi 
zagrożeniami środowiska – emisją zanieczyszczeń do powietrza oraz odprowadzaniem 
nieoczyszczonych ścieków do odbiornika. Oznacza to, że warunkiem realizacji nowej inwestycji 
budowlanej, bez względu na jej rodzaj, musi być konieczność uzbrojenia terenu w kanalizację i 
zapewnienie oczyszczalni ścieków, a także stosowanie do ogrzewania wysokosprawnych urządzeń i 
niskoemisyjnych paliw. 

Propozycja zmiany kierunku zagospodarowania we wsi Mąkoszyce w północnej jej części w 
granicach obszaru chronionego krajobrazu ”Lasy Stobrawsko-Turawskie” jest niewielkim fragmentem 
naturalnie rozwijającej się wsi. Proponowana zmiana może spowodować powstanie jednego 
gospodarstwa i nie powinna skutkować nadmiernym wpływem na środowisko w tym na teren 
chronionego krajobrazu. Dopełnienie wszelkich standardów z zakresu emisji gazów cieplarnianych i 
odbioru ścieków nie wpłynie w sposób nadmiernie obciążający środowisko.  

 
Tereny cmentarza ZC 
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Teren przeznaczony na realizacje cmentarza. Jest to rozszerzenie istniejącego cmentarza. 
Projektowane realizacje na omawianym terenie nie będzie ujemnie oddziaływać na środowisko. 
Żadne oddziaływania, czy to emisji zanieczyszczeń do powietrza, gleby, wody, czy hałasu nie 
przekroczą dopuszczalnych norm. Regulacje dotyczące postępowania z odpadami będą 
przyporządkowane przyjętej w gminie gospodarce odpadami. Wskazuje to na możliwość 
prowadzenia segregacji odpadów.  

 
Tereny eksploatacji powierzchniowej PG 

Teren przeznaczony na do eksploatacji – istniejące udokumentowane złoża piasków. Realizacje na 
omawianym terenie może mieć ujemnie oddziaływać na środowisko. Jednakże oddziaływania, to 
zakończy się wraz z eksploatacją złoża.  Emisji zanieczyszczeń do powietrza, gleby, wody, czy hałasu 
nie powinny przekraczać dopuszczalnych norm. Po zakończeniu eksploatacji winien nastąpić kierunek 
rekultywacji w kierunku wodno-leśnym, co pozwoli zrekompensować straty środowiskowe. Teren 
eksploatacji kruszywa we wsi Nowe Kolnie znajduje się w terenie tzw korytarza ekologicznego i 
eksploatacja kruszywa może mieć czasowy wpływ na migracje zwiarząt. Jednakże należy stwierdzić że 
eksploatacja złoża będzie jedynie czasowa ze względu na niewielkie rozmiary złoża. Po okresie 
eksploatacji należy teren rekultywować i założona rekultywacja w kierunku rodno-leśnym może mieć 
pozytywny wpływ dla środowiska. Właściwa rekultywacja może także pozytywnie wpływać na walory 
krajobrazowe.     

W wyniku realizacji zmian studium teren ulegnie dalszej urbanizacji, a stan środowiska 
ulegnie przekształceniu. Ocenia się, że nastąpią zmiany w krajobrazie oraz w uwarunkowaniach 
środowiskowych i przyrodniczych wsi. Skutki wymienionych procesów będą jednak mniej istotne, co 
wynika z faktu obecnego zagospodarowania przedmiotowego obszaru i terenów sąsiednich. 
Lokalizacja terenu opracowania w sąsiedztwie istniejącej zabudowy predysponuje do 
zagospodarowania obszaru w sposób przedstawiony w studium.  

 

WNIOSKI Z PRZEPROWADZONEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA PLANOWANYCH KIERUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA ŚRODOWISKO 

1. Planowane zagospodarowanie przestrzenne nie będzie powodować zmian w ukształtowaniu 
terenu. Równinny teren w sposób naturalny minimalizuje możliwości negatywnego wpływu 
w jego pierwotne ukształtowanie.  

2. Analizując planowane kierunki zagospodarowania przestrzennego z punktu widzenia możliwości 
oddziaływania na powietrze atmosferyczne, największe zagrożenie dla jego jakości 
przedstawiają: istniejące tereny dróg. 

3. Warunki klimatu lokalnego wsi są osłabione w wyniku pojawiającego się sezonowo (jesień, zima) 
zjawiska niskiej emisji. Zjawisko to jest efektem emisji pyłów i zanieczyszczeń gazowych 
w wyniku stosowania do ogrzewania paliw stałych (węgiel, koks) oraz korzystania z 
przestarzałych urządzeń grzewczych. 

4. Realizacja zaproponowanych w Studium rozwiązań w zakresie usprawnienia gospodarki cieplnej 
wpłynie na poprawę warunków klimatu lokalnego w gminie.  

5. Za konieczne uznaje się potrzebę spełnienia wymogów odnośnie kontroli i ochrony przed 
ponadnormatywną emisją gazów i hałasu na terenach położonych wzdłuż dróg. Natężenie 
hałasu na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przylegających do dróg nie 
powinno przekraczać wartości 55dB dla zabudowy (dla przedziału czasu odniesienia równego 16 
godzinom) i 50dB dla przedziału czasu odniesienia równego 8 godzinom. Dla terenów zabudowy 
przemysłowo-usługowej, wartość natężenia hałasu nie powinna przekraczać średnich norm 
przyjętych.  

6. Inaczej przedstawia się prognoza w zakresie oddziaływania planowanych kierunków 
zagospodarowania przestrzennego na jakość wód powierzchniowych i podziemnych. Wysoka 
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jakość wód powierzchniowych i podziemnych jest najtrudniejszym do osiągnięcia celem z uwagi 
na różnorodność źródeł negatywnego oddziaływania oraz konieczność podjęcia działań 
ochronnych w granicach zlewni a nie pojedynczej gminy. Obecnie źródłami negatywnego 
oddziaływania na środowisko wodne są zwłaszcza tereny zabudowane, które nie są podłączone 
do kanalizacji, a ścieki przechowywane są w szambach o różnym poziomie technicznym oraz 
tereny gruntów ornych i tereny dróg głównych. Realizacja ustaleń Studium wraz z propozycjami 
przedstawionymi w kolejnym rozdziale Prognozy jest niezbędna dla poprawy jakości wód. 
Ochrona przed infiltracją ścieków jest niezbędna.  

7. Skutkiem ekspansji nowych kierunków zagospodarowania, zwłaszcza związanych z urbanizacją, 
będą zmiany w jakości wizualno – estetycznej krajobrazu. Zmiany w krajobrazie są nieuniknione i 
wynikają z poddania terenu rolniczego procesom urbanizacji. Najmniejszą siłę ujemnego 
oddziaływania mają inwestycje związane z terenami zabudowy mieszkaniowej i usługowej, 
stanowiące kontynuację istniejącego zagospodarowania. Natomiast planowane tereny 
eksploatacji powierzchniowej mogą czasowo niekorzystny oddźwięk dla walorów 
krajobrazowych. 

8. Z przyrodniczego punktu widzenia, korzystne są zapisy dotyczące zachowania zagospodarowania 
użytków zielonych jako łąki. W treści Studium uchwalonego w 2001r znajdują się zapisy 
odnośnie konieczności odbudowy stref zieleni w strefie nadbrzeżnej Odry oraz ochrony i 
wprowadzania nowych nasadzeń i zakrzaczeń śródpolnych i liniowych wzdłuż dróg. Ustalenia te 
mają zasadnicze znaczenie dla środowiska przyrodniczego - budowania równowagi przyrodniczej 
oraz zapewnienia trwałości ekosystemów.  

9. Projektowane w Studium rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne są zgodne z charakterem 
obecnego zagospodarowania gminy i nie wymagają przedstawiania rozwiązań alternatywnych. 

10. Niniejsze zmiany studium nie będą miały istotnego wpływu na zmiany klimatu. Zakres niniejszy 
zmian jest niewielki i dotyczy 7 terenów w zakresie nowej zabudowy mieszkaniowo-usługowej 
na których to może powstać nie więcej niż 10 gospodarstw wiejskich. Przy ewentualnej realizacji 
inwestycji należy stosować rozwiązania w zakresie ogrzewania spełniające wymogi z zakresu 
ochrony powietrza. Jednocześnie realizacja zieleni przydomowej w tym drzew, może w znaczący 
sposób przyczynić się do zmniejszenia oddziaływania gazów cieplarnianych.  Pozostałe tereny 
mają neutralny charakter w zakresie emisji gazów cieplarnianych.   

 
4.1.2 Transgraniczny wpływ kierunków zagospodarowania przestrzennego ustalonych w 

studium 
 

Planowane kierunki zagospodarowani przestrzennego nie będą miały negatywnego 
oddziaływania transgranicznego. 
 

4.1.3 Wpływ kierunków zagospodarowania przestrzennego ustalonych w studium na obszary 
Natura 2000 

 

W niniejszej prognozie stwierdza się że nie występują zagrożenia, wynikających z lokalizacji 

terenów przeznaczonych do lokalizacji wskazanych w niniejszej zmianie studium w odniesieniu do  

obszarów Natura 2000. 

 

5. Ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko, monitoring 
 
5.1 Środki zapobiegania negatywnym skutkom realizacji studium 

 



Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Lubsza 

 
 

 
18 

 

Całkowite zapobieżenie powstawania negatywnych skutków w środowisku w wyniku 
realizacji ustaleń Studium jest niemożliwe. W punkcie tym zostaną zatem przedstawione propozycje 
sposobów wyłącznie ograniczania czy złagodzenia ujemnego oddziaływania, ewentualnie 
zrekompensowania poniesionych strat w środowisku.  

Należy podkreślić, iż zastosowanie zaproponowanych rozwiązań jest możliwe tylko w 
przypadku kompleksowej realizacji ustaleń Studium oraz polityk, strategii i planów odnoszących się 
do terenu gminy Lubsza. 

Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

 likwidacja niekontrolowanych odprowadzeń nieoczyszczonych ścieków do cieków 

powierzchniowych i do ziemi; 

 uzbrojenie terenu w kanalizację sanitarną; 

 oparcie gospodarki cieplnej o lekkie nośniki ciepła (gaz, olej, prąd) i wysokosprawne 

urządzenia; 

 kształtowane osadnictwa przede wszystkim jako dopełnienie lub kontynuacja istniejących 

układów osadniczych. Przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy; 

 kontynuacja akcji segregacji odpadów oraz zmniejszanie ilości odpadów składowanych na 

składowisku na rzecz odpadów poddawanych odzyskowi i unieszkodliwianiu 
Dla terenów zabudowy przemysłowo-usługowej 

 wyeliminowanie emisji gazów do powietrza; 

 likwidacja niekontrolowanych odprowadzeń nieoczyszczonych ścieków do cieków 

powierzchniowych i do ziemi; 

 uzbrojenie terenu w kanalizację sanitarną; 

 unikanie lokalizacji w pobliżu obszarów przyrodniczo cennych; 

 ochrona terenów mieszkaniowych przed ponadnormatywnym stężeniem zanieczyszczeń i 

hałasem bezpośrednim i pośrednio wywoływanym w związku z prowadzoną działalnością 
Dla terenów wód powierzchniowych w postaci kanału przerzutowego Rzeki Odry 

 ochrona wód powierzchniowych – nieodprowadzanie do kanału zanieczyszczeń 
komunalnych; 

 prowadzenie odpowiedniej gospodarki wodnej, zgodnej z normami; 
 

5.2 Proponowane metody monitorowania skutków dla środowiska realizacji ustaleń 
studium 

 
Monitoring jest narzędziem do oceny zmian zachodzących w środowisku na przestrzeni czasu, 

wynikających z realizacji kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wybierając wskaźniki do 
analizy skutków realizacji ustaleń Studium należy wziąć pod uwagę dostępność danych które warto 
poddać ocenie. Jako jednostkę czasu do przeprowadzania analiz proponuje się przyjąć odstęp 
jednego roku. Wśród dostępnych wskaźników, które będą odpowiadały na pytanie o kierunek zmian 
(poprawa, pogorszenie stanu środowiska) i ich tempo można wymienić następujące: 

 jakość wód powierzchniowych, 

 jakość powietrza atmosferycznego, zwłaszcza akustycznego, 

 Ilość ścieków wprowadzanych do odbiornika, 

 dysproporcje między siecią wodociągową a kanalizacyjną, 

 liczba mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnie ścieków, 

 poziom skanalizowania gminy, 



Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Lubsza 

 
 

 
19 

 

 udział odnawialnych źródeł energii w produkcji energii, 

 udział użytków rolnych w powierzchni gminy, 

 udział użytków leśnych w powierzchni gminy 

 
 

6. Streszczenie 
 

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nie jest 
aktem prawa miejscowego, jest to jednak bardzo ważny gminny dokument planistyczny. Bazując 
bowiem na krajowych i regionalnych oraz lokalnych dokumentach strategicznych określa charakter i 
kierunki rozwoju gminy w jej granicach administracyjnych oraz daje wytyczne dla planowania 
lokalnego (miejscowego).  

Prognoza oddziaływania na środowisko weryfikuje zastosowanie w Studium wytycznych 
dokumentów strategicznych z zakresu ochrony środowiska, a także identyfikuje możliwe źródła 
ujemnego oddziaływania na środowisko, wynikające z planowanego zagospodarowania przestrzeni 
oraz ocenia możliwy sposób oddziaływania planowanych kierunków zagospodarowania 
przestrzennego na poszczególne komponenty środowiska. 

 

Metodyka sporządzenia dokumentu Prognozy została podzielona na pięć etapów, przy czym 
pierwszy z nich ma charakter informacyjny – wstępny.  

Niniejsza prognoza została sporządzona wyłącznie do zmiany Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza w obrębie wsi: Lubsza, Mąkoszyce, Błota 
Tarnowiec i Nowe Kolnie. Ustalenia studium dotyczą wyłącznie planowanych zmian w kierunkach 
zagospodarowania przestrzennego i również zasady ochrony środowiska, zidentyfikowane w Studium 
dość lakonicznie, dotyczą wyłącznie proponowanych zmian w zagospodarowaniu przestrzennym. 
Zmiany dotyczą przekształcenia przeznaczenia części terenu w zakresie usytuowania nowej zabudowy 
mieszkaniowej (wymieniono tylko te kierunki zagospodarowania przestrzennego, które mogą mieć 
nieobojętny wpływ na środowisko). Elementy infrastruktury transportowej w postaci dróg pozostają 
w dotychczasowych parametrach. Zaproponowane w zmianie Studium zasady ochrony środowiska 
nie pozwalają w sposób pełny i właściwy ocenić wykorzystania w zmianie Studium wytycznych 
zapisanych w nadrzędnych dokumentach strategicznych. Jeśli jednak do analizy włączy się zapisy 
wciąż aktualnego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Lubsza, uchwalonego w 2001r. stwierdza się w większości przypadku zgodność, w ogólnym zarysie, 
zapisów Studium i dokumentów strategicznych. W rozdziale 5.1 zostały zidentyfikowane dodatkowe 
– proponowane zapisy określające potrzeby realizacji działań z zakresu ochrony środowiska, które 
powinny być spełnione w celu skutecznej ochrony stabilności procesów przyrodniczych i 
prawidłowego funkcjonowania ekosystemów. 

Wśród nowych kierunków zagospodarowania zostały wskazane nowe tereny MN (zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej) we wsiach: Lubsza, Mąkoszyce, Błota . Ocenia się, że 
realizacja ustaleń kierunków zagospodarowania przestrzennego zmiany Studium w zakresie terenów 
zabudowy mieszkaniowej nie przyczyni się do pogorszenia jakości środowiska wodnego i powietrza, 
przy założeniu praktycznego zastosowania zasad ochrony wód i powietrza, przedstawionych 
w zmianie Studium. Krajobraz nie ulegnie zmianie w wyniku przeobrażenia sposobu 
zagospodarowania i użytkowania części terenów we wsiach podlegających zmianie studium.  

Dla planowanych zmian kierunków zagospodarowania przestrzennego nie ma potrzeby 
przedstawiania rozwiązań alternatywnych. Konieczne jest natomiast zapewnienie ochrony 
środowiska przyrodniczego, ochrony przed zanieczyszczeniem wód i powietrza na etapie realizacji i 
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funkcjonowania planowanych kierunków zagospodarowania przestrzennego. Sposoby kompleksowej 
ochrony środowiska zostały przedstawione w rozdziale 5.1. 

 

Zmiana Studium uwarunkowań nie będzie powodować oddziaływania transgranicznego.  

 

Na terenie opracowania zmiany Studium nie występują obszary Natura 2000 ”. W obrębie wsi 
Mąkoszyce teren proponowany do przeznaczenia pod zabudowę MNU – zabudowa mieszkaniowo-
usługowa znajduje się  w granicach Obszaru Chronionego Lasy Stobrawsko-Turawskie. Prawidłowe 
funkcjonowanie powiązań przyrodniczych oraz zachowanie różnorodności biologicznej na tych 
terenach jest niezbędne. Możliwe oddziaływanie planowanych zmian kierunków zagospodarowania 
przestrzennego na środowisko przyrodnicze objęte ochroną zostało przedstawione w rozdziałach 4.1 
oraz 4.5. Należy podkreślić, iż inwestycje, których funkcjonowanie może być źródłem hałasu lub 
innego rodzaju ujemnego oddziaływania nie mogą być lokalizowane w zasięgu zagrażającym 
stabilności ekosystemów prawnie chronionych.  

W ostatnim etapie Prognozy wskazane zostały propozycje monitorowania (kontroli) 
przyszłych skutków realizacji ustaleń projektu Studium na środowisko i ekorozwój. Należy podkreślić, 
iż zastosowanie zaproponowanych rozwiązań jest możliwe tylko w przypadku kompleksowej realizacji 
ustaleń Studium oraz polityk, strategii i planów odnoszących się do terenu gminy Lubsza. Przyszłe 
możliwe skutki w środowisku, wynikające z realizacji planowanych kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, powinny podlegać okresowej kontroli, oceniającej kierunek i skalę zmian 
zachodzących w środowisku.  
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