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1. Informacje ogólne

1.1. Podstawy prawne
Niniejsze opracowanie zosta o sporz dzone zgodnie z:

Ustaw  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016
r., poz. 778) oraz z
Ustaw  z 3 pa dziernika 2008 r. o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale
spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko (tj. Dz. U. z
2016 poz. 353).

1.2.  Przedmiot, zawarto  i metoda sporz dzania prognozy
Niniejsze opracowanie stanowi prognoz  oddzia ywania na rodowisko zmiany studium

uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bardo.
Prognoz  opracowano na podstawie analizy projektu zmiany studium, za

ekofizjograficznych, za  ochrony rodowiska, informacji o projektowanych inwestycjach oraz
materia ów archiwalnych dotycz cych charakterystyki i stanu rodowiska.

Rozpoznanie aktualnego stanu rodowiska i jego zagro  wynikaj cych z realizacji zmiany
studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bardo
uzupe niono na podstawie wizji terenowej.

Prognoza zosta a opracowana w celu okre lenia oceny skutków ewentualnych oddzia ywa  na
rodowisko, jakie mog  nast pi  w wyniku realizacji ustale  zmiany studium. Uwzgl dnia ona wszystkie

najwa niejsze komponenty rodowiska naturalnego i ich wzajemne powi zania oraz warunki ycia
mieszka ców.

Prognoz  oddzia ywania omawianej zmiany studium przedstawiono w zakresie, jaki umo liwia
obecny stan wiedzy o rodowisku oraz przewidywanym zagospodarowaniu terenu.

Zakres merytoryczny prognozy uwzgl dnia warunki okre lone w art. 51 ust. 2 z dnia 3
pa dziernika 2008 r. o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spo ecze stwa w
ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko i zawiera trzy zasadnicze punkty:

pierwszy - ogólna analiza aktualnego stanu rodowiska na obszarze obj tym zmiany studium, ze
szczególnym uwzgl dnieniem jego wra liwo ci i odporno ci na degradacj , wymogów ochrony
przyrody i ró norodno ci biologicznej oraz dotychczasowego sposobu zagospodarowania i

ytkowania terenu i jego wp ywu na rodowisko, a tak e na jako ycia i zdrowie ludzi,
drugi - omówienie ustale  zmiany studium, szczególnie tych, które maj  wp yw na rodowisko,
trzeci – ciwa prognoza, któr  poprzedza ocena dotychczasowych skutków wp ywu
zagospodarowania przestrzennego na rodowisko oraz przewidywanych oddzia ywa  realizacji
projektu zmiany studium na poszczególne elementy rodowiska i ich wzajemne powi zania. W tej
cz ci zosta y równie  przedstawione propozycje rozwi za  mog cych wyeliminowa  lub
ograniczy  negatywne wp ywy na rodowisko.

1.3.  Powi zania z innymi dokumentami
Przy sporz dzaniu studium oraz prognozy oddzia ywania na rodowisko uwzgl dniono przepisy prawne

zawarte w:
Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. z 2013 poz. 1232 z pó n. zm.);
Ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le nych (Dz. U. z 2015 poz. 909);
Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 poz. 196 z pó n. zm.),
Ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 poz. 469);
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Ustawie z dnia 3 pa dziernika 2008 r. o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie,
udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko (tj. Dz.
U. z 2016 poz. 353);
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2016 poz. 2134).

W prognozie wykorzystano równie  informacje zawarte w nast puj cych opracowaniach:
Inwentaryzacja przyrodnicza województwa dolno skiego, miasto i gmina Bardo, Fulica-Jankowski
Wojciech, Wroc aw 2005 r.,
Istniej ce Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Bardo, Biuro Planowania Przestrzennego, Przedsi biorstwo Pa stwowe w Wa brzychu, Biuro
Projektowo-Badawcze „Studiu BIOS”, Sp. z.o.o. we Wroc awiu, Bardo 1998 r.,
Mapy hydrograficzne, arkusze m-33-58-(a-d), Przedsi biorstwo „GEPOL” w Poznaniu,
Mapy sozologiczne, arkusze m-33-58-(a-d), Przedsi biorstwo „GEPOL” w Poznaniu,
Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe sporz dzone dla potrzeb projektu MPZP zwi zanego z
budow  zbiornika wodnego „Kamieniec Z bkowicki”, Pracownia ekofizjografii urbanistycznej,

odzko-Bardo, luty 2005 r.,
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Bardo na lata 2005-2007, Andrzej Budzi ski (Kierownik Referatu
Budownictwa), Bardo, wrzesie  2005 r.,
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Bardo na lata 2007 – 2015, Bardo, maj 2007 r.
Studium Konserwatorsko-Urbanistyczne Bardo, woj. wa brzyskie, R. Marak, wrzesie  1985 r.,
Studium ochrony przed powodzi  zlewni rzeki Nysy K odzkiej poni ej wodowskazu Bardo, Instytut
Morski w Gda sku Oddzia  w Szczecinie, Szczecin 2007 r.,

2. Charakterystyka rodowiska
W prognozie oddzia ywania zmiany studium na stan rodowiska, przedstawiono charakter

rodowiska w sposób pogl dowy, daj c w ten sposób ogólny wgl d w jego charakter i stan. Ogóln
charakterystyk  mo na zebra  w kilku punktach dotycz cych po enia i morfologii, budowy
geologicznej i z , wód powierzchniowych i podziemnych, klimatu i ycia biologicznego oraz
dotychczasowego przekszta cenia i zanieczyszczenia rodowiska.

2.1. rodowisko

2.1.1. Po enie i rze ba terenu
Gmina Bardo po ona jest w zachodniej cz ci powiatu z bkowickiego znajduj cego si  w

po udniowo-wschodniej cz ci województwa dolno skiego, w odleg ci 77 km od Wroc awia, w rejonie
Sudetów rodkowych w Górach Bardzkich, prze omu rzeki Nysy K odzkiej i prze czy cz cej sk z
Kotlin  K odzk . Powi zana jest z otaczaj cym obszarem uk adem komunikacji drogowej i kolejowej. Z
pó nocnego-wschodu na po udniowy-zachód biegnie droga krajowa nr 8 oraz linia kolejowa relacji
Wroc aw – granica pa stwa.

 Administracja gminna sk ada si  z miasta Bardo oraz 9 so ectw: Brze nica, D bowina, Dzbanów,
Grochowa, Janowiec, Laskówka, Opolnica, Potworów, Przy k.

Gmina Bardo jest najmniejsz  gmin  w powiecie Z bkowickim. Jej powierzchnia wynosi 73,4
km2 (powierzchnia miasta - 4, 71 km²), co stanowi 9,1% powierzchni powiatu.

Wed ug fizyczno – geograficznej regionalizacji Polski J. Kondrackiego obszar gminy Bardo
obejmuje pogranicze dwóch du ych jednostek fizjograficznych. S  to na pó nocnym wschodzie
Przedgórze Sudeckie a na po udniowym zachodzie Sudety rodkowe. Granic  mi dzy nimi stanowi
wyra nie widoczny w morfologii próg strukturalny, odpowiadaj cy sudeckiemu uskokowi brze nemu.
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2.1.2. Gleby
Obszary rolne w gminie Bardo stanowi  warto ciow  rolnicz  przestrze  produkcyjn .

Uwzgl dniaj c sum  takich czynników, jak: gleby, klimat, rze  terenu i wilgotno  gleby, nale y mu
przypisa  80-90 pkt w stupunktowej ocenie warunków agroekologicznych. W aspekcie rejonizacji
glebowo-rolniczej jest to teren urodzajnych gleb pszennych, podgórskich.

W obr bie dna doliny Nysy K odzkiej dominuj  gleby hydrogeniczne, nap ywowe, aluwialne,
wykszta cone w postaci nader urodzajnych mad rzecznych. W po udniowym pasie terenu, po onym
powy ej kraw dzi wysokiej terasy rzeki wyst puj  gleby autogeniczne, brunatno ziemne w typie gleb
brunatnych kwa nych i gleb p owych. Uprawiana jest na nich pszenica, kukurydza i rzepak.

2.1.3. Surowce naturalne
 Wzd  wschodniej granicy gminy Bardo rozci ga si  obszar zalegania z  surowców

mineralnych (kruszywa naturalne i surowce materia ów ogniotrwa ych) o d ugotrwa ych mo liwo ciach
eksploatacyjnych. Wyst puj  tu:

udokumentowane z a magnezytu i nieudokumentowane z a serpentynitu oraz gabru, w obr bie
wsi Grochowa i Brze nica,
udokumentowane z a pospó ki i nieudokumentowane z a wiru w obr bie wsi Przy k
i Dzbanów,
nieudokumentowane z a piasku we wsi Potworów.

Ochrona z  surowcowych mo e ograniczy  na tym obszarze inwestycje niezwi zane z przysz
eksploatacj  tych zasobów. Rozwój dzia alno ci gospodarczej w oparciu o wzrost eksploatacji surowców
mineralnych wi e si  z siln  ingerencj  i degradacj  walorów przyrodniczo-krajobrazowych rodowiska w
tym rejonie.

Dla eksploatacji kopalin z obszaru gminy wyznaczono nast puj ce tereny górnicze:
Pilce - Decyzja Wojewody Wa brzyskiego nr 58/96 z dnia 13.02.1996 r. zmieniaj ca Koncesj
Wojewody Wa brzyskiego nr 16/92 z dnia 20.05.1992 r. na eksploatacj  kruszywa naturalnego ze

a ,,Przy k - Pilce",
Konstanty III - Decyzja Marsza ka Województwa Dolno skiego nr 17/2009 z dnia 3.04.2009 r.
zmieniaj ca Koncesj  Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le nictwa nr 7/97 z dnia
18.04.1997 r. na eksploatacj  magnezytu ze z a „Braszowice",
Potworów - Mszanica I - Decyzja Starosty Z bkowickiego WR .751-17/07/08 z dnia 11.01.2008 r.
zmieniaj ca koncesj  Starosty Z bkowickiego znak OSR-7512/1/99 z dnia 9.11.1999 r. na
eksploatacj  kruszywa naturalnego ze z a „Potworów - Mszanica".

2.1.4. Wody powierzchniowe i podziemne
Wody powierzchniowe

Obszar gminy Bardo nale y w ca ci do zlewni Nysy K odzkiej (lewobrze ny dop yw Odry),
która tworzy jej swoist  o  hydrograficzn  dziel c go na dwie niemal równe cz ci. D ugo  Nysy

odzkiej w granicach gminy wynosi oko o 10,5 km. W obr bie doliny Nysa K odzka ma bieg lekko kr ty,
koryto jest nieregulowane. W s siedztwie koryta obserwuje si  liczne starorzecza, a w jego obr bie
wyspy ach piaszczysto- wirowych.

W cz ci przedgórskiej najwi kszym ciekiem powierzchniowym (nie licz c Nysy K odzkiej) jest
Studew, wyp ywaj ca z zachodniej cz ci Gór Bardzkich i ni ej p yn ca ko o Brze nicy i Potworowa. W
jej dolinie, pomi dzy Potworowem i Przy kiem, znajduj  si  mokrad a i podmok e ki. Lokalne
podmok ci znajduj  si  tak e w dnie doliny Nysy K odzkiej.

Górska cz  gminy odwadniana jest przez liczne krótkie potoki - dop ywy Nysy. Najwi kszym
lewobrze nym dop ywem jest uchodz ca w Opolnicy Wilcza, do której uchodzi górski potok Piekie ko.
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Ni ej do Nysy wpada M ynówka, maj ca swe ródliska na stokach Klimka w Grzbiecie Zachodnim. Dwa
wi ksze prawobrze ne dop ywy to rozpoczynaj cy si  pod Prze cz aszczow  Jasionowiec oraz
Laskówka, której ród a znajduj  si  na wschodnich stokach Ostrej Góry i która uchodzi do Nysy ju  w
cz ci przedgórskiej. W glówka i kilka bezimiennych potoków bior cych pocz tek w pn.-zach. cz ci
Grzbietu Wschodniego uchodzi bezpo rednio do Nysy. Cieki powierzchniowe górskiej cz ci terenu
opracowania charakteryzuj  si  du ymi spadkami w swym profilu pod nym, a tym samym górskim
re imem hydrologicznym. Przep ywy wód u atwione s  znacznymi deniwelacjami
terenu pomi dzy odcinkiem ródliskowym a uj ciem.

W granicach gminy brak wi kszych zbiorników wód stoj cych.

Wody podziemne
Obszar miasta i gminy Bardo le y poza zasi giem G ównych Zbiorników Wód Podziemnych,

podlegaj cych ochronie. Jednak w ca ci znajduje si  w zasi gu strefy ochrony po redniej uj  i róde
wody pitnej dla miasta Wroc awia, ustanowionej Decyzj  Urz du Wojewódzkiego we Wroc awiu
RLSgwI053/17/74 z dnia 31 marca 1974 roku.

Wody podziemne gromadz  si  tu w czwartorz dowych, niespoistych osadach wieku
plejstoce skiego i holoce skiego. S  to piaszczysto – wirowe z otoczkami osady akumulacji rzecznej
obecne w obr bie form dolinnych. Tworz  one ró nowiekowe poziomy terasowe, wyra nie zarysowane
w szerokiej, rozleg ej dolinie Nysy K odzkiej.

W okresie wzmo onych opadów deszczu lub nag ych roztopów pokrywy nie nej wraz z
przyborem wody w rzece podnosi si  ku górze poziom wód podziemnych. W stanach ekstremalnych
mo e osi gn  powierzchni  terenu. G boko  zalegania zwierciad a wód podziemnych zwi ksza si
w okresie bezopadowym, gdy znacz co obni a si  poziom wielko  przep ywu wód w rzece.
Analogicznie przedstawia si  sytuacja w obr bie den dolinnych dop ywów Nysy K odzkiej. G boko
zalegania zwierciad a wód podziemnych w wy szej terasie dennej Nysy K odzkiej waha si  w przedziale
rednio 2-4 m p.p.t.

Odmienne warunki hydrologiczne panuj  na powierzchni wysokiej terasy akumulacyjnej rzeki
Nysy K odzkiej. Cho  wody podziemne gromadz  si  tu analogicznie w piaszczysto – wirowych z
otoczkami osadach plejstoce skich, jednak e nie maj  one bezpo redniego po czenia z wodami

yn cymi. Zasilanie tego poziomu odbywa si  g ównie od powierzchni terenu na skutek opadów
deszczu i roztopów. Cz  wód tego poziomu znajduje swe uj cie w niszach ródliskowych i dolinach
bezimiennych dop ywów Ma uchy, pomi dzy Janowcem a Dzbanowem. Zwierciad o wód podziemnych,
zalega tu stosunkowo g boko (poni ej 5 m p.p.t. lokalnie 6-7 m p.p.t.), z uwagi na mo liwo
swobodnego przenikania wód podziemnych w g b.

2.1.5. Klimat
Gmina Bardo le y w zasi gu klimatu umiarkowanego, ciep ego o cechach kontynentalnych, z

zaznaczaj cymi si  silnymi wp ywami wilgotnego klimatu atlantyckiego. Oddzia ywanie zachodnich mas
powietrza skutkuje ciep  i pochmurn  zim , natomiast w ciep ym okresie roku przewa a wówczas
pogoda ch odna z du ym zachmurzeniem. Kontynentalna cyrkulacja wschodnia gwarantuje pogod

oneczn  z wysokimi temperaturami w lecie a z silnymi ozi bieniem w zimie.
Dodatkowym czynnikiem wp ywaj cym na lokalne warunki klimatyczne jest usytuowanie terenu

pomi dzy zalesionym pasmem Gór Bardzkich na po udniu a otwart , równinn  przestrzeni
przedgórsk  rozci gaj  si  na pozosta ych kierunkach. Du  rol  odgrywa równie  szeroka dolina
Nysy K odzkiej, której przebieg jest zgodny z g ównymi kierunkami przemieszczania si  mas powietrza.

Zgodnie z przyj tym podzia em klimatycznym kraju teren opracowania przynale y do
Przedgórza Sudeckiego, gdzie zaznaczaj  si  cechy klimatu po redniego pomi dzy górskim klimatem
Sudeckiej Krainy Klimatycznej a agodnym klimatem Niziny skiej. Odmienno  ta dotyczy przede
wszystkim d ugo ci i terminu trwania termicznych pór roku.
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Charakterystyka warunków klimatycznych na terenie miasta i gminy Bardo na podstawie
danych z posterunku IMiGW w Bardzie:

temperatura:
rednia temperatura roczna: 7,0 °C,

najcieplejszym miesi cem jest lipiec, za  najni sze temperatury obserwowane s  w styczniu,
us onecznienie:

roczna suma us oneczneinia wynosi oko o 1350 godzin,
na pó rocze ciep e przypada oko o 950 -1000 godzin s onecznych, a na pó rocze ch odne
(g ównie z powodu krótkiego dnia, a tak e wy szego stopnia zachmurzenia) – tylko 300 godzin,
najbardziej s onecznym miesi cem w roku jest czerwiec,

opady:
burze atmosferyczne wyst puj  g ównie w miesi cach letnich, rednio 24 – 26 dni w roku,
roczna wilgotno  wzgl dna powietrza wynosi 79 %.

pokrywa nie na:
pokrywa nie na utrzymuje si rednio przez oko o 50-60 dni,
pierwszy opad nie ny pojawia si  zazwyczaj w pierwszej dekadzie listopada a pokrywa
nie na zanika na ogó  w okresie od 30 marca do 10 kwietnia,
rednia grubo  pokrywy nie nej wynosi: 10-15 cm;

wiatry:
dominuj cymi kierunkami wiatrów jest kierunek po udniowy (17-18 %), kierunkami
drugorz dnymi s  wiatry zachodnie (16-18 %) i pó nocno – zachodnie (16-20%)
udzia  ciszy atmosferycznej ocenia si  jedynie na 10-15%,
rednia roczna pr dko  wiatru wynosi 3,0-3,5 m/s,

okres wegetacyjny trwa 210-217 dni i zaczyna si  z pocz tkiem kwietnia.

W zakresie zró nicowa  mikroklimatycznych terenu gminy wyró ni  nale  przede wszystkim
obszar doliny rzeki Nysy K odzkiej, gdzie z uwagi na s siedztwo wody obserwuje si  zwi kszono
wilgotno  wzgl dn  powietrza, ni sze warto ci i amplitudy temperatur dobowych powietrza. Szeroka
dolina Nysy K odzkiej znajduje si  na osi przep ywu mas powietrza o cyrkulacji zachodniej. Dzi ki temu
obszar doliny jest dobrze przewietrzany, co chroni go od znacz cych oddzia ywa  inwersyjnych.

2.1.6.  Lasy
Stopie  lesisto ci gminy Bardo jest bardzo wysoki, tereny zalesione zajmuj  prawie 60% jej

powierzchni. Najliczniej reprezentowanymi typami siedliskowymi lasu na terenie gminy s : las górski,
las mieszany górski i las wy ynny. Najwa niejszym drzewem lasotwórczym jest obecnie wierk
pospolity i buk zwyczajny.

Na zboczach lub p askich wierzchowinach wzgórz, gdzie siedliska s  ubogie, a gleby wie e lub
suche wyst powa a i wyst puje obecnie równie  miejscami d browa w odmianie sudeckiej. Natomiast
ze stromymi zboczami w wy szych po eniach Gór Bardzkich, na ubogim pod u skalnym zwi zana
jest siedliskowo buczyna górska w postaci typowej, a w ni szych i agodniejszych partiach zboczy na
siedliskach wilgotniejszych w podzespole paprociowym. Na terenie gminy znajdujemy tak e potencjalne
siedliska lasów gr dowych. Na terenach podgórskich s  to g ównie tereny p askie i pokryte utworami
gliniastymi.

Dla dolin potoków specyficznym typem ro linno ci s  lasy gowe. W dolinach niewielkich
potoków w pi trze pogórza i ni szych partiach regla dolnego dominuj  siedliska podgórskiego gu
jesionowego, np. w dolinach potoków Jasionowiec, Bratniak, Laskówka, Piekie ko. Szczególnie dobrze
wykszta cone p aty gu jesionowego zachowa y si  w dolinie M ynówki.
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Na stromych i wilgotnych i cienistych zboczach dolin potoków w pewnych miejscach (np. w
Piekie ku powy ej le niczówki Wilcza) wyst puj  siedliska zboczowych lasów jaworowych - jaworzyny z
miesi cznic  w odmianie sudeckiej. Z wi kszymi rzekami nios cymi znaczne ilo ci materia u
wleczonego, który osadzany jest w postaci piaszczysto- wirowych mad zwi zane s  siedliskowo gi
wierzbowo-topolowe. Siedliska takie - gu wierzbowego wyst puj  na terenie gminy wzd  Nysy

odzkiej.

2.1.7. wiat ro lin i zwierz t
Najbogatsze gatunkowo zespo y ro linno ci grupuj  si  w szerokim pasie wzd  koryta rzeki

Nysy K odzkiej i jej dop ywów. Tworz  tu one warto ciowe siedliska przyrodnicze, chronione prawnie:
gi topolowo-wierzbowe, olsy i ozowska, starorzecza, mokre ki u ytkowane ekstensywnie oraz

pojedyncze enklawy gr dów rodkowoeuropejskich. Na ochron  zas uguj  zespó  starych d bów
szypu kowych rosn cych nad brzegiem Nysy K odzkiej. Samoistn  sukcesj  ro linno ci zielne, krzewów
i drzew wodolubnych obserwuje si  ponadto wzd  brzegów zbiorników wodnych utworzonych w
wyrobiskach poeksploatacyjnych kruszywa naturalnego.

ród pól uprawnych i jednorocznych ro lin terenów ruderalnych wyst puje ro linno
tworz ca antropogeniczne nitrofilne zbiorowiska. Grupuj  si  tu liczne gatunki ro lin zielnych:
jednorocznych i bylin, w przewadze powszechnie uznawane za chwasty. Nie tworz  one warto ciowych
zbiorowisk ro linnych. Z pomini ciem ró nych gatunków traw.

ród area ów rolnych wyró nia si  stare aleje d bowe, nasadzone wzd  grobli prowadz cej
z Dzbanowa, wzd  potoku Malucha, do Nysy K odzkiej oraz powy ej zabudowy wsi w samym
Dzbanowie. Stan tego starodrzewu jest z y, wymaga renowacji i sta ych zabiegów piel gnacyjnych.

Siedliska kowe i le ne oraz rozleg e agrokompleksy uprawowe s  dogodnym siedliskiem dla
bytowania i erowania fauny. Widoczna jest swoista symbioza zwierz t z cz owiekiem w obr bie
wiejskich terenów osadniczych. Szczególnie dotyczy to ptaków, ma ych ssaków, czy owadów, których
obecno  na terenach zabudowanych jest powszechna.

W wodach Nysy K odzkiej i jej dop ywach yj  liczne gatunki ryb, w ród których wyst puje
mi dzy innymi: lipie , pstr g potokowy, g owacica, strzelba potokowa, liz, brzana, kara , oko , p ,
leszcz, jelec, ja .

Przy zbiornikach wodnych w dolinie Nysy K odzkiej widzi si  sta  obecno  typowych ptaków
wodnych, m.in. takie gatunki jak: krzy ówka, ab  niemy, bocian bia y, cyranka, pluszcz, pliszka siwa,
trzciniaczek. wiat ptaków reprezentowany jest poza tym szeroko we wszystkich siedliskach
przyrodniczych, a tak e na terenach osadniczych. S  to m.in. myszo ów, szczygie , jemio uszka, dzi cio
czarny, bogatka, modraszka, szpak, zi ba, grzywacz, ba ant, brzegówka, kuku ka, skowronek, kruk,
kawka, gawron, sroka, gil.

2.2. Stan rodowiska i zagro enia

2.2.1. Stan i zagro enia powietrza atmosferycznego
Stan czysto ci powietrza w gminie kszta tuj  g ównie:

systemy grzewcze (w obiektach indywidualnych, u yteczno ci publicznej, obiektach prowadz cych
dzia alno  produkcyjn ),
emisje z procesów technologicznych z nielicznych zak adów produkcyjnych (dominuj  drobne
zak ady produkcyjne i handlowo-us ugowe; tylko oko o 18% zak adów to zak ady produkcyjne),
rodki transportu,

zanieczyszczenia transgraniczne nap ywaj ce z terenów s siednich.
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ównym ród em niskiej emisji zanieczyszcze  s  lokalne kot ownie i piece w glowe u ywane
w indywidualnych gospodarstwach domowych. Wielko  emisji z tych róde  jest trudna do oszacowania
i wykazuje zmienno  sezonow  wynikaj  z sezonu grzewczego. Do ogrzewania stosuje si
najcz ciej paliwa sta e: w giel i koks, które – zw aszcza przy mniej sprawnych urz dzeniach spalania –
emituj  do atmosfery: SO2, NO2, CO2, py y. Sporadycznie do ogrzewania obiektów stosowany jest gaz
propan-butan lub olej opa owy – paliwa bardziej korzystne z ekologicznego punktu widzenia ni  paliwa
sta e. W piecach spala si  równie  ró nego rodzaju materia y odpadowe, w tym odpady komunalne,
które s ród em emisji dioksyn. Zanieczyszczenia z tego rodzaju ród a zawieraj  znaczne ilo ci
popio u (ok. 20%), siarki (1-2%) oraz azotu (1%).

Znaczny wp yw na pogorszenie jako ci powietrza wywiera równie  transport drogowy, którego
ród em s  drogi o du ym nat eniu ruchu ko owego – szczególnie droga krajowa nr 8 Wroc aw –
odzko. Zanieczyszczenia pochodz ce z komunikacji to g ównie: tlenek i dwutlenek w gla, tlenki azotu,
glowodory, py y, metale ci kie, które wp ywaj  na pogorszenie jako ci powietrza atmosferycznego i

powoduj  wzrost st enia ozonu w troposferze. Istotne jest równie  zapylenie powstaj ce na skutek
cierania si  opon, ok adzin hamulcowych i nawierzchni dróg.

Zanieczyszczenia pochodz ce ze rodków transportu kumuluj  si  wzd  ci gów
komunikacyjnych, gdzie powoduj  lokalne ska enie gleb, ro linno ci i wód. Zasi g rozprzestrzeniania
si  tych zanieczyszcze  jest jednak trudny do oszacowania, gdy  na terenie gminy nie przeprowadzono
adnych bada  w tej strefie. Badania wykonywane w innych cz ciach kraju umo liwiaj  jednak okre li

przez analogi  przybli on  szeroko  strefy najwi kszego oddzia ywania metali ci kich i toksycznych
sk adników spalin w odleg ci 50-70m od kraw dzi jezdni.

Produkcja rolna stanowi przyczyn  rozproszonej emisji amoniaku, metanu i podtlenku azotu.
Okresowe wypalanie k równie  powoduje degradacj  powietrza, jak równie  zniszczenia biologiczne.

2.2.2. Stan czysto ci wód powierzchniowych i podziemnych
Wody powierzchniowe

Przez obszar gminy przep ywa rzeka Nysa K odzka, która jest odbiornikiem dla zrzutu surowych
cieków z obszarów wiejskich o nieuregulowanej gospodarce ciekowej oraz cieków oczyszczonych

odprowadzanych z oczyszczalni cieków w Mi dzylesiu, Bystrzycy K odzkiej, K odzku oraz Bardzie.
Na Nysie K odzkiej, poni ej Barda oraz w Kamie cu Z bkowickim (przy uj ciu do rzeki

lewobrze nego dop ywu Budzówki) zlokalizowane s  monitorowane przekroje pomiarowo – kontrolne,
które wykaza y, e wody rzeki spe niaj  w cz ci wymagania, jakim powinna odpowiada  woda w

pieliskach. Dotyczy to takich wska ników zanieczyszcze  jak: tlen rozpuszczony, azot amonowy, azot
azotanowy, azot ogólny, fosforany, fosfor ogólny.

Wody Nysy K odzkiej nie spe niaj  natomiast wymogów wody przydatnej do k pieli w zakresie
zawiesiny ogólnej, dla której warto  dopuszczalna okre lona jest w przepisach w warto ci 30 a
stwierdzony stan wynosi odpowiednio 39 - 42 mg/l.

Badania wykaza y równie , i  st enia zanieczyszcze  biogennych w wodach Nysy K odzkiej
nie przekraczaj  warto ci dopuszczalnych, powy ej których obserwuje si  zjawisko eutrofizacji. Nie
zosta y przekroczone normatywne warto ci graniczne takich zanieczyszcze , jak fosfor ogólny, azot
ogólny, azot azotanowy i chlorofil "a". Poziom zawiesin sklasyfikowany w klasie II, wykazuje tendencje
do podwy szania si  podczas przyboru wody w rzece.

Zdecydowanie gorsz  sytuacj , w zakresie st  zanieczyszcze  biogennych obserwuje si  w
wodach dop ywów Nysy K odzkiej. Eutrofizacja w obr bie ich koryt jest powszechna, na co wp yw ma
ma a wielko  przep ywu wód w tych ciekach oraz fakt, e p yn  one bezpo rednio przez
nieskanalizowane tereny osadnicze. Zjawisko to dotyczy równie  rowów melioracyjnych oraz rowów
przydro nych, do których odprowadzane s  nieoczyszczone cieki bytowe oraz cieki pochodz ce z
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produkcji rolnej. Koryta cieków i rowów s  od lat nieoczyszczone, przez co stopie  ich sp ycenia i
zaro ni cia jest znaczny.

Pod wzgl dem biologicznym z ej jako ci s  równie  wody w kana owej odnodze Nysy K odzkiej:
ynówce, która przep ywa przez wie  Przy k. W pocz tkowym jej biegu zosta a zrealizowana ma a

elektrownia wodna, z której woda odprowadzana jest do koryta M ynówki.

ównymi ród ami zagro  dla jako ci wód powierzchniowych w gminie Bardo s :
niekontrolowane punkty zrzutów cieków (brak kanalizacji jest przyczyn  powszechnego
odprowadzania cieków bytowo-gospodarczych z przydomowych szamb bezpo rednio go gruntu
lub cieków powierzchniowych),
rolnictwo bazuj ce g ównie na sztucznych nawozach i gnojowicy.

Wody podziemne
Czwartorz dowy poziom wód podziemnych, obecny w osadach piaszczysto – wirowych

buduj cych dno doliny Nysy K odzkiej, monitorowany jest w stanowisku badawczym w Kamie cu
bkowickim. Wody tego poziomu s  wysokiej jako ci – sklasyfikowane zosta y w klasie I b. W ramach

sudeckiego systemu wodoci gowego s  one ród em zaopatrzenia w wod  przeznaczon  do spo ycia
dla wielu miast dawnego województwa wa brzyskiego.

ród em zanieczyszcze  wód podziemnych mog  by  wykorzystywane w rolnictwie zwi zki
nawozowe (g ównie nawozy naturalne) przenikaj ce w g b gleby. Pogorszenie jako ci wód
podziemnych obserwuje si  równie  na terenach zabudowanych. Spowodowane jest to zwi kszon
infiltracj  zanieczyszcze  z powierzchni terenu, które nie zawsze jest utrzymane na w ciwym
poziomie sanitarnym. Bardzo cz stym zjawiskiem jest tak e infiltracja odcieków z pryzm nawozowych i
kiszonek. W miejscowo ciach nieposiadaj cych kanalizacji sanitarnej, dochodzi do infiltracji cieków
bytowo – gospodarczych. Ma to miejsce z nieszczelnych szamb oraz z rowów przydro nych, do których
cieki, bez adnej neutralizacji kierowane s  bezpo rednio z gospodarstw domowych. Na jako  wód

podziemnych wp ywaj  ponadto„dzikie wysypiska” odpadów komunalnych oraz niew ciwie
zlokalizowane cmentarze oraz grzebowiska zw ok zwierz cych.

Pasmowe zanieczyszczenia zwi zane z ruchem samochodowym obserwuje si  dodatkowo
wzd  tras komunikacyjnych; szczególnie wzd  drogi krajowej nr 8.

2.2.3. Zanieczyszczenie gleb
 Ocena jako ci gleb u ytkowanych rolniczo realizowana jest w ramach bada  monitoringowych

prowadzonych przez Okr gow  Stacj  Chemiczno-Rolnicz  we Wroc awiu. Na obszarze gminy Bardo
udzia  gleb o odczynie bardzo kwa nym i kwa nym wynosi oko o 60% (Polska 58%). Gleby te na ogó
cechuje naturalna i podwy szona zawarto  metali ci kich (cynk).

 Skutkiem zakwaszenia gleb utrudnione jest pobieranie przez ro liny podstawowych sk adników
pokarmowych. Bardziej uaktywniaj  si  szkodliwe zwi zki glinu, manganu i elaza, a tak e pobieranie
metali ci kich: o owiu i kadmu. Prowadzi to do zmniejszenia plonów ro lin uprawnych i pogorszenia
jako ci uzyskanych produktów, nawet przy prawid owym nawo eniu mineralnym innymi sk adnikami.
Znaczny wp yw na zakwaszenie gleb ma dzia alno  cz owieka, zarówno poprzez regulowanie odczynu na
drodze wapnowania gleb, jak poprzez wywo ywanie przyczyn powoduj cych zwi kszenie kwasowo ci.

Zawarto  metali ci kich w glebach powiatu z bkowickiego klasyfikuje si  na niskim poziomie.
Zagro enie zanieczyszczenia gleb metalami ci kimi wyst puj  g ównie wzd  ruchliwych tras
komunikacyjnych, g ównie wzd  drogi krajowej nr 8 Wroc aw – K odzko.

Zanieczyszczenie gleb metalami ci kimi jest skutkiem przede wszystkim opadu py ów
nadmiernie zanieczyszczonego powietrza atmosferycznego. Wyró nia si  trzy stopnie zanieczyszczenia
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gleb w zwi zku z zawarto ci  pierwiastków zanieczyszczaj cych gleby (g ównie metali ci kich), a
mianowicie:
I – gleby o naturalnie podwy szonej zawarto ci metali ci kich – mog  by  przeznaczone do
pe nego wykorzystania rolniczego z wy czeniem upraw ro lin do produkcji ywno ci o szczególnie
ma ej zawarto ci pierwiastków szkodliwych,
II – gleby abo zanieczyszczone – dopuszczalna jest uprawa ro lin zbo owych, okopowych i
pastewnych oraz u ytkowanie pastwiskowe, uprawy warzyw wymagaj  ogranicze  i kontroli ze wzgl du
na mo liwe zanieczyszczenie metalami ci kimi,
III – gleby rednio zanieczyszczone – wszystkie uprawy mog  ulec ska eniu metalami ci kimi.
Klasyfikacj  te wprowadzi  Instytut Upraw Nawo enia i Gleboznawstwa w Pu awach (Kabata-Pendias A.
i in., 1995) i ma ona charakter zalece , a nie formalnych norm.

Potencjalnie, najwi ksze zagro enie dla gleb obszaru gminy mo e stanowi  przeznaczanie
gruntów pod zabudow  i jej degradacja zwi zana z zanieczyszczeniami ciekami komunalnymi,
rodkami chemicznymi stosowanymi w rolnictwie i substancjami ropopochodnymi. Szkodliwy wp yw na

gleby mo e mie  gnojowica u ywana przez rolników na polach i kach. Nadmiar azotu i fosforu,
którego jest ród em, mo e powodowa  powstawanie rakotwórczych azotynów. Degradacja gleb
zwi zana jest równie  z wodami p yn cymi nios cymi cieki bytowe, jak równie  zanieczyszczeniami
powodowanymi przez ruch ko owy na trasach o jego du ym nat eniu lub w pobli u stacji paliw.

2.2.4. Zagro enia zwi zane z transportem i powa ne awarie
Transport jest powa nym ród em zanieczyszczenia rodowiska zarówno w skali lokalnej jak i

globalnej. Jest on zwi zany z emisj  zanieczyszcze  do powietrza jak i zwi kszeniem nat enia ha asu.
W ostatnich latach w Polsce nast pi  gwa towny rozwój transportu drogowego, prawie dwukrotnie
wzros a liczba prywatnych samochodów.

Wzrost ilo ci samochodów wi e si  równie  z powstawaniem ilo ci odpadów wskutek
wycofywania z ruchu pojazdów ju  wyeksploatowanych.

Znacz cym zagro eniem dla rodowiska mog  by  równie  zbiorniki magazynowe substancji
znajduj ce si  na stacjach paliw oraz urz dzenia techniczne w zak adach magazynuj cych lub
stosuj cych w procesie produkcji toksyczne rodki przemys owe (amoniak, chlor, produkty
ropopochodne).

Zagro enia powodowane przez wszelkiego typu awarie infrastruktury technicznej stwarzaj ce
zagro enia dla zdrowia i ycia ludzi oraz katastrofy wywo ane przez si y natury powoduj  konieczno
prewencji i przeciwdzia ania w celu zapewnienia bezpiecze stwa gminy.

Zgodnie z definicj  „powa na awaria” – to zdarzenie, w szczególno ci emisja, po ar lub eksplozja
powsta a w trakcie procesu przemys owego, magazynowania lub transportu, w których wyst puje jedna
lub wi cej niebezpiecznych substancji, prowadz ce do natychmiastowego powstania zagro enia ycia
lub zdrowia ludzi lub rodowiska lub powstania takiego zagro enia z opó nieniem.

Na terenie gminy Bardo mog  wyst pi  zagro enia:
naturalne (powodzie, po ary, wichry, susze, gradobicia),
zagro enia cywilizacyjne (transport materia ów niebezpiecznych),
awarie urz dze  przemys owych i infrastruktury technicznej).

Wymienione zagro enia mog  w niesprzyjaj cych warunkach przyj  znamiona powa nych
awarii o znacznym zasi gu.
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2.2.5. Zagro enie ha asem
Ze wzgl du na rodowisko wyst powania mo emy dokona  podzia u ha asu na trzy

podstawowe grupy:
ha as w przemy le (przemys owy),
ha as w pomieszczeniach mieszkalnych, u yteczno ci publicznej i terenach wypoczynkowych
(komunalny),
ha as od rodków transportu (komunikacyjny).

Dopuszczalne poziomy ha asu w rodowisku okre lone s  w za czniku do rozporz dzenia
Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le nictwa z dnia 13 maja 1998 roku (Dz. U. Nr
66, poz. 436).

Ha as przemys owy:
Poziomy ha asów przemys owych kszta tuj  si  w sposób indywidualny dla ka dego obiektu i

zale  od zbioru maszyn i urz dze  ha asotwórczych, izolacyjno ci obudowy hal przemys owych oraz
prowadzonego procesu technologicznego.

Zak ady przemys owe i warsztaty us ugowe s ród ami ha asu o ograniczonym zasi gu
oddzia ywania, wp ywaj  one na warunki klimatu akustycznego, jednak e wp yw ten ma charakter
lokalny. Takie stacjonarne ród a ha asu mog  jednak powodowa  uci liwo ci dla osób
zamieszkuj cych w ich najbli szym s siedztwie i podlegaj  ci ej presji tego zjawiska. G ówn
przyczyn  zwi zan  z wyst powaniem niekorzystnych warunków akustycznych powodowan
dzia alno ci  zak adów us ugowych i przemys owych s  cz sto b dne decyzje lokalizacyjne.

Ha as komunikacyjny:
ród em ha asu komunikacyjnego na obszarze gminy jest ruch samochodowy, zw aszcza ruch

ci arowy na drodze krajowej nr 8 Wroc aw - K odzko, której odcinki s siaduj  bezpo rednio z terenami
osadniczymi. Ruch samochodowy powoduje istotne pogorszenie klimatu akustycznego w obr bie
zabudowy mieszkaniowej miasta Bardo.

Czynnikami wp ywaj cymi na poziom ha asu komunikacyjnego s :
nat enie i p ynno  ruchu,
procentowy udzia  pojazdów ci arowych w strumieniu pojazdów,
pr dko  strumienia pojazdów,
po enie drogi oraz rodzaj nawierzchni,
ukszta towanie terenu, przez który przebiega trasa komunikacyjna,
charakter obudowy trasy i rodzaj s siaduj cej z tras  zabudowy.

 Na klimat akustyczny wp ywa równie  ha as kolejowy zwi zany z lini  kolejow  Wroc aw-Praga,
wykorzystywan  dla transportu pasa erskiego i towarowego. Linia ta biegnie w pobli u zabudowy
mieszkaniowej miasta Bardo i wsi Przy k. Zasi g uci liwo ci ha asowej linii kolejowych mo e si ga
nawet do 300 m.

 Poziomy d wi ków, których ród em s rodki komunikacji drogowej i kolejowej, wynosz  od 75
do 95 dB. W podziale na poszczególne rodzaje pojazdów przedstawiaj  si  nast puj co:
- pojazdy jedno ladowe 79–87 dB,
- samochody ci arowe 83–93 dB,
- autobusy i ci gniki 85–92 dB,
- samochody osobowe 75–84 dB,
- maszyny drogowe i budowlane 75–85 dB,
- wozy oczyszczania miasta 77–95 dB.
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Ograniczenia w zainwestowaniu na terenach o przekroczonych standardach akustycznych
polegaj  na zakazie lokalizacji obiektów mieszkalnych lub innych wymagaj cych ochrony przed
ha asem, je li wcze niej nie zostan  podj te rodki ograniczaj ce emisj  niekorzystnych fal

wi kowych do rodowiska. Poprawa warunków akustycznych mo e by  osi gni ta poprzez:
ograniczenie tona u samochodów ci arowych przeje aj cych przez tereny zabudowane,
zainstalowanie ekranów akustycznych przy budynkach po onych najbli ej kraw dzi jezdni lub
zastosowanie pasów zieleni izolacyjnej tam gdzie jest to mo liwe.

2.2.6. Niejonizuj ce promieniowanie elektromagnetyczne
 Pole elektromagnetyczne wp ywa negatywnie na przebieg procesów yciowych organizmu oraz

zmienia warunki bytowania cz owieka. W jego wyniku mog  wyst pi  zaburzenia funkcji o rodkowego
uk adu nerwowego, uk adów: rozrodczego, hormonalnego i krwiono nego oraz narz dów s uchu i wzroku.
Obecno  pól elektromagnetycznych ma równie  degeneruj cy wp yw na ro liny i zwierz ta: u ro lin –
opó niony wzrost i zmiany w budowie zewn trznej, u zwierz t – zaburzenia neurologiczne, zak ócenia
wzrostu, ywotno ci i p odno ci.

ród ami niejonizuj cego promieniowania elektromagnetycznego maj cego negatywny wp yw na
rodowisko s :

linie przesy owe energii elektrycznej,
stacje elektroenergetyczne,
stacje radiowe i telewizyjne,
stacje telefonii komórkowej,
urz dzenia diagnostyczne,
niektóre urz dzenia przemys owe.

 Wed ug Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 30 pa dziernika 2003 roku w sprawie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w rodowisku oraz sposobów sprawdzania
dotrzymania tych poziomów pomiary poziomów pól elektromagnetycznych w otoczeniu stacji i linii
elektroenergetycznych wykonuje si , je eli ich napi cie znamionowe jest równe b  wy sze ni  110 kV.
Stacje i linie elektroenergetyczne oprócz promieniowania elektromagnetycznego wytwarzaj  równie
ha as i wibracje, uzewn trzniaj ce si  szczególnie w okresach podwy szonej wilgotno ci powietrza.

 Zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, dla projektowanej zabudowy nale y zachowa
minimalne odleg ci od skrajnych przewodów linii oraz podstacji elektroenergetycznej.

2.2.7. Zagro enie dla wiata ro lin i zwierz t
Na stan zadrzewienia enklaw le nych negatywnie wp ywa przede wszystkim czynnik

antropogeniczny. Oprócz tego na kondycj  lasów ma tak e wp yw presja zanieczyszcze  powietrza
oraz obni enie poziomu wód gruntowych, na skutek powtarzaj cych si  w ostatnich latach susz.
Zanieczyszczenie powietrza oraz susze powoduj  os abienie drzewostanów, przez co s  one bardziej
podatne na ataki szkodników owadzich. Przebudowa drzewostanów, przeprowadzona w wyniku
planowej gospodarki le nej, mo e skutkowa  stopniow  renaturalizacj  lasów w bliskiej przysz ci.
Jest to zdecydowanie korzystne zjawisko.

Stan zbiorowisk ro linnych w sposób bezpo redni oddzia uje na wiat zwierz t opisywanego
obszaru. Niestety, obecne zanikanie naturalnych obszarów podmok ych, zadrzewie  i zakrzewie  ma
zdecydowanie negatywny wp yw na ró norodno  gatunkow  fauny, prowadz c kra cowo do zanikania
gatunków zwi zanych ze specyficznymi siedliskami.

Równie z y wp yw na faun  ma stosowanie herbicydów i rodków ochrony ro lin oraz
nadu ywanie nawozów sztucznych. Wszelkie dzia ania prowadz ce do ograniczenia bioró norodno ci
rodowiska, jak np. uprawy w monokulturach, przynosz  faunie gminy niekorzystne skutki.
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2.2.8. Zagro enia nadzwyczajne
Rozpatruj c mo liwo  wyst pienia zagro  nadzwyczajnych nale y wzi  pod uwag

mo liwo  wyst pienia zagro  naturalnych (wichur, susz, gradobicia), oraz zagro  cywilizacyjnych
(awarie podczas transportu materia ów niebezpiecznych, awarie urz dze  infrastruktury technicznej, w
szczególno ci gazoci gów i sieci elektroenergetycznych, po ary, katastrofy komunikacyjne, szczególnie
na drogach o intensywnym ruchu).

W przypadku zmiany uk adu melioracyjnego na terenach zmeliorowanych (np. w wypadku
zaro ni cia przez ro linno , lub zasypania rowów mo liwe jest wyst pienie okresowych podtopie .
Nale y bra  pod uwag  fakt, e tereny podsi kaj ce – wzd  cieków wodnych maj  nieodpowiednie
warunki no ne i nie nale y sytuowa  na nich budynków.

2.3. Istniej ce problemy ochrony rodowiska
Do podstawowych form ochrony przyrody w Polsce nale y tworzenie rezerwatów przyrody,

parków narodowych, parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu. Coraz wi ksze
znaczenie maj  tak e u ytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne oraz zespo y przyrodniczo –
krajobrazowe. Formami ochrony indywidualnej s : gatunkowa ochrona ro lin i zwierz t oraz pomniki
przyrody w rodzaju: pojedynczych drzew, alei, g azów narzutowych, ska ek itp. W ród form ochrony na
obszarze miasta i gminy Bardo ustanowiono:

Obszar Chronionego Krajobrazu „Góry Bardzkie i Sowie”, utworzony w 1981 roku na mocy
Uchwa y Nr 35/81 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Wa brzychu. Zajmuje powierzchni  ok. 27 300
ha i obejmuje g ównie grzbiety Gór Sowich i Bardzkich, wraz z le cymi w nich rezerwatami
przyrody i utworami geologicznymi, na terenie którego obowi zuj  zapisy okre lone w
rozporz dzenia Wojewody Dolno skiego Nr 25 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru
Chronionego Krajobrazu" Góry Bardzkie i Sowie" (Dz. Urz. Woj. Do/n. Nr 317, poz. 3924),
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Góry Bardzkie” (kod obszaru: PLH020062) o
powierzchni 3379.7 ha Obszar obejmuje pasmo Gór Bardzkich w Sudetach rodkowych, le ce
pomi dzy pasmem Gór K odzkich i Gór Sowich. Obszar le y na wysoko ci 255 - 655 m npm i
charakteryzuje si  urozmaicon  budow  geologiczn . Niemal ca y obszar gór (96 %) jest zalesiony.
Jest to obszar kluczowy dla zachowania podtypu jaworzyn miesi cznicowych w Polsce pd. - zach.,
wa ny tak e dla ochrony yznych buczyn . Na stromych stokach nad Nys  grupuje si  szereg
stanowisk siedlisk kserotermicznych – wietliste d browy, murawy naskalne i zespo y paproci
szczelinowych. cznie wyst puje tu 7 siedlisk przyrodniczych oraz 3 gatunki nietoperzy (mopek,
nocek du y i nocek Bechsteina, które maj  swoje zimowiska w fortach Srebrnej Góry),
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Prze om Nysy K odzkiej ko o Morzyszowa”
(kod obszaru: PLH020043) o powierzchni 279 ha. Obszar obejmuje g boki w wóz rzeki Nysy

odzkiej, pomi dzy M ynowem a Opolnic . Rzeka przecina tu malowniczym prze omem Góry
Bardzkie. Na odcinku tym znajduj  si  dwa g boko wci te zakola rzeki, na których mo na
zaobserwowa  typowe przyk ady stromych brzegów po stronie zewn trznej i agodne zbocza po ich
stronie wewn trznej. Szeroko  doliny rzecznej waha si  tu od 500 do 1000 m. Natomiast strome
stoki o nachyleniu dochodz cym do 60 % wznosz  si  tu do 60 m nad korytem rzeki. Zbocza

wozu pokryte s  g stymi, naturalnymi lasami, w ród których najcenniejsze przyrodniczo s
dobrze zachowane klonowo-lipowe lasy zboczowe oraz ciep olubne gr dy. W dolinie rzecznej
natomiast znajduj  si  ekstensywnie u ytkowane ki ko ne, pastwiska, zaro la wierzbowe oraz
lasy gowe o priorytetowym znaczeniu dla UE. Na terenie ostoi znajduje si  8 rodzajów siedlisk,
które zajmuj cznie blisko 75% obszaru. W ród nich najwi ksz  powierzchni  zajmuj  gr dy
rodkowoeuropejskie (20%) oraz jaworzyny na stokach i zboczach (14%). Du  warto

przyrodnicz  przedstawia równie  meandruj ca rzeka z pioniersk  ro linno ci wirowisk,
zaro lami wierzbowymi z pojedynczymi starymi wierzbami oraz kami,
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Rezerwat "Cisy" - utworzony decyzj  Ministra Le nictwa, zawart  w zarz dzeniu Nr 22 z dnia 24
kwietnia 1954 r. Po ony obok wsi Brze nica. Znajduje si  pod zarz dem Nadle nictwa Bardo

skie. Jego szata ro linna niemal w ca ci zosta a w przesz ci zniekszta cona w wyniku
antropogenicznych oddzia ywa . W omawianym rezerwacie oraz w po onej w pobli u "Cisowej
Górze" chronionych jest prawie 2500 cisów, a co najmniej drugie tyle wyst puje w lasach
gospodarczych. Rezerwat "Cisy" po ony jest na pó nocnych stokach dwóch gór: Brze nickiej Góry
(525 m n.p.m.) i Leszka (530 m n.p.m.). Teren rezerwatu generalnie opada w kierunku pó nocnym,
a przez jego rodek przebiega wyra na, g boka rynna, dnem której p ynie (okresowo wysychaj cy)
niewielki strumie , uchodz cy na terenie rezerwatu do potoku Stobna.
Rezerwat ''Cisowa Góra'' - le ny rezerwat przyrody w Sudetach w zachodnim pa mie Gór
Bardzkich o powierzchni 18,9 ha, utworzony w 1953 na stokach gór Buczek i Ma y Buczek w celu
ochrony du ego zgrupowania cisów. Rezerwat stanowi fragment lasu mieszanego pierwotnej
Puszczy Sudeckiej, gdzie ro nie: jawor, lipa, wi z, jod a, wierk, d b oraz oko o tysi ca cisów.
Ro linno  runa le nego jest uboga, ale wyst puje tu kilka gatunków storczyka.
zespó  przyrodniczo - krajobrazowy  „Obryw  skalny” o powierzchni 12,5 hektara, ustanowiony
Uchwa  Nr XXXVI/271/2006 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 27 wrze nia 2006 r. Osuwisko jest
najwi kszym historycznie po wiadczonym osuwiskiem zbocza górskiego w Sudetach, ma oko o 90
m wysoko ci i do 200 m szeroko ci. Znajduje si  na zachodnim stoku Kalwarii, opadaj cym do dna
doliny Nysy K odzkiej. W dolnej cz ci poro ni te jest lasem, a w górnej ods ania si  lita ska a.
Wokó  na stokach ro nie las mieszany z dominacj  buka i wierku. Celem ochrony jest tu
zachowanie unikatowych cech osuwiska skalnego. Górna kraw  osuwiska stanowi punkt
widokowy, z którego roztacza si  panorama Barda, Prze omu Bardzkiego i pó nocnej cz ci
Grzbietu Zachodniego Gór Bardzkich.

Ochron  obj  nale y równie :
pomniki przyrody,
grunty rolne klas I – III oraz grunty rolne wytworzone z gleb pochodzenia organicznego, których
ochrona polega m.in. na ograniczaniu przeznaczenia ich na cele nierolnicze, zapobieganiu
procesom ich degradacji i dewastacji oraz konieczno ci ich rekultywacji,
grunty le ne, których ochrona polega m.in. na ograniczaniu przeznaczania ich na cele niele ne lub
nierolnicze oraz zapobieganiu procesom ich degradacji i dewastacji, a tak e przywracaniu warto ci

ytkowej gruntom, które utraci y charakter gruntów le nych wskutek dzia alno ci niele nej,
obszary i za enia parkowe uj te w rejestrze zabytków, których ochrona polega m.in. na
zabezpieczeniu ich przed zniszczeniem, uszkodzeniem, dewastacj  oraz zapewnieniu im warunków
trwa ego zachowania,
ro liny i zwierz ta obj te ochron  w celu zabezpieczenia dziko wyst puj cych gatunków, zw aszcza
rzadkich lub zagro onych wygini ciem oraz zachowanie ró norodno ci gatunkowej i genetycznej,
wody powierzchniowe, których ochrona polega na racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami,
zapobieganiu i przeciwdzia aniu naruszania równowagi przyrodniczej i wywo ywania zmian
ograniczaj cych lub powoduj cych ich nieprzydatno  zarówno dla ludzi, zwierz t jak i ro lin,
wody podziemne, których ochrona polega na niedopuszczeniu do ich zanieczyszczenia oraz
zapobieganiu i przeciwdzia aniu szkodliwym wp ywom na obszary ich zasilania.

2.4. Wp yw dotychczasowego sposobu zagospodarowania na stan rodowiska
  Dotychczasowe zmiany w rodowisku na obszarze gminy s  w g ównej mierze zwi zane ze
zmianami u ytkowania i zagospodarowania terenu oraz ze stopniem zanieczyszcze  wód, gleb i
powietrza atmosferycznego.



PROGNOZA ODDZIA YWANIA NA RODOWISKO ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWA  I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA I GMINY BARDO

16

  Najistotniejszym negatywnym skutkiem dotychczasowego sposobu u ytkowania jest trwa e
zniszczenie gleby, która w miejscach istniej cej zabudowy (w miejscu budynków i terenów
utwardzonych) zosta a zdj ta.
  W wyniku zasiedlania nast powa o stopniowe przekszta canie obszarów le nych w pola
uprawne. Dzia alno  rolnicza doprowadzi a do powstania monotonnego, homogenicznego krajobrazu
rolniczego, pozbawionego zadrzewie ródpolnych, oczek wodnych, czy wilgotniejszych obni
terenu. Melioracja doprowadzi a do znacznego zmniejszenia powierzchni obszarów podmok ych, a
istniej ce wcze niej naturalne tereny kowe zaj y uprawy monokulturowe i pastwiska.

 Gleby na terenie gminy s  zanieczyszczane stosowanymi w uprawach nawozami (naturalnymi i
sztucznymi), stosowanymi rodkami ochrony ro lin (herbicydy), jak i poprzez py y pochodz ce w
przewadze spoza jej obszaru. Przeobra enia w morfologii by y zwi zane z zabudow  terenów wiejskich,
na skutek ich rozwoju.

 Na terenie gminy w du ym stopniu uleg y zmianom stosunki wodne. Polegaj  one na
zwi kszeniu tempa odp ywu wód g ównych cieków na skutek regulacji ich koryt, odwodnieniu terenów
dawnych mokrade  i podmok ci w zwi zku z pracami melioracyjnymi, sztucznym obni eniu lub
cz ciowej likwidacji zwierciad a p ytkich wód podziemnych przez melioracyjne odwodnienie
drena owe, zmianie hydrogeologicznych warunków zalegania i kr enia systemów wód podziemnych
(szczelinowych i porowych) na skutek ich eksploatacji.
  Cieki wodne s  zanieczyszczane przez zrzuty punktowe oraz na skutek obszarowego dop ywu
zanieczyszcze . P ytkie poziomy wód podziemnych ulegaj  degradacji w rejonach nieprawid owego
sk adowania odpadów, sk adowania i dystrybucji paliw p ynnych i rodków chemicznych i wskutek
innych oddzia ywa  antropogenicznych dochodz cych z powierzchni ziemi. Na obszarach
zabudowanych pogarsza si  jako  górnego poziomu wód podziemnych, a powierzchniowe zbiorniki
wodne zagro one s  eutrofizacj .
  Stan czysto ci atmosfery, na który g ówny wp yw maj  zanieczyszczenia pochodz ce spoza
gminy stopniowo poprawia si . Notuje si  jednak wzrost presji ze strony rodków komunikacji, poniewa
odnotowane zosta o zwi kszenie nat enia ruchu samochodowego. Jednak i tu notuje si  popraw  na
skutek post pu technologii, w tym upowszechnienia katalizatorów.

Obecna sytuacja przyrodnicza obszaru wydaje si  stabilna, nie obserwuje si  dalszej degradacji
biocenoz. Istotne jest jednak zintensyfikowanie dzia  w zakresie ekologizacji rolnictwa i le nictwa, w
celu przyspieszenia odbudowy w ciwych struktur zadrzewieniowych, kowych i polnych biocenoz
oraz dzia ania maj ce ochroni  najcenniejsze enklawy przyrodnicze po ród przekszta conych,
zabudowanych terenów.

2.5. Potencjalne zmiany stanu rodowiska w przypadku braku realizacji postanowie  studium

Zmiana studium okre la docelowy model zagospodarowania przestrzennego gminy, którego
realizacja nast puje w oparciu o plany miejscowe. Brak opracowania jakim jest studium oznacza brak
jasno okre lonej polityki przestrzennej i stwarza tym samym niebezpiecze stwo powstania chaosu
przestrzennego oraz konfliktów pomi dzy rozwojem gospodarczym, a ochron rodowiska.

Brak jasnych i spójnych zasad kszta towania przestrzeni, które musz  by  obligatoryjnie
przestrzegane przy sporz dzaniu planów miejscowych sprawi, e dzia ania inwestycyjne prowadzone
mog  by  na podstawie przypadkowych, nieskoordynowanych pojedynczych decyzji, których efektem
jest na ogó  pog biaj cy si  chaos przestrzenny, bez adna zabudowa i degradacja krajobrazu, zamiast
racjonalnej, uporz dkowanej gospodarki przestrzeni .
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3. Ustalenia zmiany studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego

3.1. Kszta towanie zabudowy i komunikacji
Zmiana studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest

instrumentem zarz dzania rozwojem przestrzennym miasta i gminy Bardo dla zapewnienia optymalnych
warunków ycia mieszka ców, w my l zasad zrównowa onego rozwoju oraz kszta towania adu
przestrzennego i wysokiej jako ci funkcjonalno-estetycznej otoczenia. Celem zmiany studium jest
sformu owanie polityki przestrzennej miasta i gminy Bardo, przez ustalenie zasad rozwoju i
kszta towania jej struktury w zakresie:

umo liwienia wielofunkcyjnego rozwoju z zachowaniem zasad adu przestrzennego i zasady
rozwoju zrównowa onego,
stworzenia odpowiednich warunków rozwoju infrastruktury technicznej i komunikacji,
popraw adu przestrzennego oraz minimalizacj  sytuacji kolizyjnych wynikaj cych z przeznaczenia
terenów dla ró nych funkcji,
poprawa warunków ycia mieszka ców gminy,
zwi kszenie konkurencyjno ci obszaru gminy,
ochrony gruntów le nych,
ochrony rodowiska przyrodniczego,
zapewnienie mo liwo ci rozwoju przedsi biorczo ci, przy uwzgl dnieniu uwarunkowa
wynikaj cych z potrzeby ochrony rodowiska przyrodniczego, kulturowego a tak e potrzeby
zwi kszenia efektywno ci gospodarczej,
polityka przestrzenna wyra ona w niniejszym zmiany studium prowadzi  ma do wykorzystania
zró nicowanych uwarunkowa  i zapewnienia zrównowa onego rozwoju gminy.

Najwa niejsze ze wzgl du na potencjalne oddzia ywania na rodowisko s  ustalenia dotycz ce:
przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczaj cych tereny o ró nych funkcjach lub zasadach
zagospodarowania,
zasad ochrony i kszta towania adu przestrzennego, zasad ochrony rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego,
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej,
granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, ustalonych na
podstawie odr bnych przepisów.

Na obszarze obj tym projektem zmiany studium wyst puje ró norodno  form
zagospodarowania. Wskutek procesów rozwojowych wsi wykszta ci y si  ró ne sposoby
zagospodarowania zwi zane z zasiedlaniem oraz dzia alno ci  rolnicz  i aktywno ci  gospodarcz .
Wyst puj  tu tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny dzia alno ci produkcyjnej, us ug
komercyjnych, zieleni urz dzonej oraz tereny upraw rolniczych.

Tabela 1. Charakterystyka funkcji jednostek urbanistycznych i elementów obs ugi
komunikacyjnej wydzielonych w projekcie zmiany studium.

Symbol wg
rysunku zmiany

studium
Przeznaczenie terenu

MN Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
MW Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
MU Tereny zabudowy mieszkaniowo-us ugowej
M Tereny zabudowy mieszkaniowej na terenach wiejskich
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U Tereny zabudowy us ugowej
UP Tereny us ug pensjonatowych
UK Tereny us ug kultury, administracji i sakralnych,
UZ Tereny us ug zdrowia
UO Tereny us ug o wiaty
UT Tereny turystyczno-rekreacyjne
US Tereny sportowo-rekreacyjne
AG Tereny aktywno ci gospodarczej – przemys , bazy sk ady
PG Tereny eksploatacji powierzchniowej
RU Tereny obs ugi rolnictwa
ZC Tereny cmentarzy
ZP Tereny zieleni parkowej
ZL Tereny lasów i zadrzewie

ZLn Projektowane tereny dolesie
ZLU Treny obs ugi gospodarki le nej
ZD Tereny ogrodów dzia kowych
RO Tereny upraw ogrodniczych
R Tereny u ytków rolnych

ZR Tereny trwa ych u ytków zielonych – k i pastwisk
WS Tereny wód otwartych i p yn cych
KS Tereny obs ugi komunikacji
KK Tereny komunikacji kolejowej
W Tereny urz dze  zaopatrzenia w wod
K Tereny oczyszczalni cieków

EE Tereny urz dze  elektroenergetycznych
G Tereny urz dze  gazownictwa

3.2. Cele ochrony rodowiska na szczeblu mi dzynarodowym, wspólnotowym i krajowym istotne z
punktu widzenia niniejszego opracowania oraz sposoby, w jakich zosta y uwzgl dnione podczas
opracowywania dokumentu

Dokumenty ustanowione na szczeblu mi dzynarodowym
Idea zrównowa onego rozwoju, na której opiera si  analizowany dokument, uwzgl dnia trzy

procesy pozostaj ce ze sob  w równowadze: ochrona rodowiska i racjonalna gospodarka zasobami
naturalnymi, wzrost gospodarczy i sprawiedliwy podzia  korzy ci z niego wynikaj cych oraz rozwój
spo eczny. Poszczególne cele ochrony rodowiska ustanowione na szczeblu mi dzynarodowym, równie
oparte zosta y na bazie zasady zrównowa onego rozwoju. Zosta y one zapisane w tzw. Protoko ach do
Konwencji Narodów Zjednoczonych, do których Polska równie  przyst pi a. W ród tych Konwencji
znajduj  si :
1) Konwencja sporz dzona w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dost pie do informacji, udziale

spo ecze stwa w podejmowaniu decyzji oraz dost pie do sprawiedliwo ci w sprawach dotycz cych
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ochrony rodowiska (Dz.U.2003.78.706 z pó n. zm.). Jej celem jest zagwarantowanie uprawnie
obywateli do dost pu do informacji, udzia u w podejmowaniu decyzji oraz dost pu do wymiaru
sprawiedliwo ci w sprawach dotycz cych rodowiska.

2) Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporz dzona w Nowym
Jorku w 1992 r. dnia 9 maja 1992 r. (Dz.U.1996.53.238). Celem podstawowym tej konwencji jest
doprowadzenie, zgodnie z w ciwymi postanowieniami konwencji, do ustabilizowania koncentracji
gazów cieplarnianych w atmosferze na poziomie, który zapobieg by niebezpiecznej antropogenicznej
ingerencji w system klimatyczny. Dla unikni cia zagro enia produkcji ywno ci i dla umo liwienia
zrównowa onego rozwoju ekonomicznego poziom taki powinien by  osi gni ty w okresie
wystarczaj cym do naturalnej adaptacji ekosystemów do zmian klimatu.

3) Protokó  z Kioto do ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych, w sprawie zmian klimatu,
sporz dzony w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r. (Dz.U.2005.203.1684). Celem dokumentu jest walka ze
zmianami klimatu. Szczegó owy cel polega  na ograniczeniu ca kowitej emisji gazów cieplarnianych
krajów rozwini tych o co najmniej 5% w latach 2008–2012 w stosunku do poziomu z 1990 r.

4) Konwencja o ocenach oddzia ywania na rodowisko w kontek cie transgranicznym, sporz dzona w
Espoo dnia 25 lutego 1991 r. (Dz.U.1999.96.1110). Celem konwencji jest podejmowanie przez
strony rodków maj cych na celu zapobieganie, redukcj  i kontrolowanie znacz cego szkodliwego
oddzia ywania transgranicznego na rodowisko; ustanowienie procedury ocen oddzia ywania na
rodowisko oraz wzajemne powiadamianie si  stron o planowanej potencjalnie szkodliwej

dzia alno ci.
5) Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odleg ci,

sporz dzona w Genewie dnia 13 listopada 1979 r. (Dz.U.1985.60.311 z pó n. zm.). Podstawowym
celem Konwencji dla stron jest zobowi zanie, by chroni  cz owieka i jego rodowisko przed
zanieczyszczeniem powietrza oraz d  do ograniczenia i tak dalece, jak to jest mo liwe, do
stopniowego zmniejszania i zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza, w czaj c w to
transgraniczne zanieczyszczanie powietrza na dalekie odleg ci.

6) Konwencja o zakazie u ywania technicznych rodków oddzia ywania na rodowisko w celach
militarnych lub jakichkolwiek innych celach wrogich, otwarta do podpisania w Genewie dnia 18 maja
1977 r. (Dz.U.1978.31.132). Celem tej konwencji jest ustanowienie skutecznego zakazu
wykorzystania technicznych rodków oddzia ywania na rodowisko w celach militarnych lub w
jakichkolwiek innych celach wrogich dla wyeliminowania niebezpiecze stwa, które takie
wykorzystanie stwarza dla ludzko ci, oraz potwierdzenie woli dzia ania na rzecz urzeczywistnienia
tego celu.

Sama prognoza oraz ca a procedura jej sporz dzania jest wyrazem uwzgl dnienia ustale
dokumentu nr 1. Cele dokumentu nr 2 i 3 zosta y uwzgl dnione poprzez zalecenia propagowania w
gminie urz dze  grzewczych opartych o niskoemisyjne lub zeroemisyjne techniki grzewcze. Wyrazem
uwzgl dnienia celów dokumentu nr 4 jest rozdzia  4.2.5. „Oddzia ywanie transgraniczne” niniejszej
prognozy, gdzie omówiono zagadnienia ewentualnego transgranicznego oddzia ywania projektu
studium na rodowisko. Cele dokumentu nr 5 zosta y uwzgl dnione w projekcie studium tak e poprzez
zamieszczenie zalece  stosowania niskoemisyjnych lub zeroemisyjnych urz dze  grzewczych. Nie ma
podstaw aby s dzi , e ustalenia projektu w jakikolwiek sposób naruszaj  ustalenia konwencji nr 6.

Dokumenty ustanowione na szczeblu wspólnotowym
Cele ochrony rodowiska ustanowione na szczeblu wspólnotowym, zosta y zapisane w

uchwa ach, dyrektywach i rozporz dzeniach Rady Unii Europejskiej. Najwa niejsze z punktu widzenia
ochrony rodowiska s :
1) Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie

oceny wp ywu niektórych planów i programów na rodowisko. Celem niniejszej dyrektywy jest
zapewnienie wysokiego poziomu ochrony rodowiska i przyczynienie si  do uwzgl dniania aspektów
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rodowiskowych w przygotowaniu i przyjmowaniu planów i programów w celu wspierania sta ego
rozwoju, poprzez zapewnienie, e zgodnie z niniejsz  dyrektyw  dokonywana jest ocena wp ywu na
rodowisko niektórych planów i programów, które potencjalnie mog  powodowa  znacz cy wp yw na
rodowisko.

2) Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pa dziernika 2000 r.
ustanawiaj ca ramy wspólnotowego dzia ania w dziedzinie polityki wodnej. Celem niniejszej
dyrektywy jest ustalenie ram dla dzia  na rzecz ochrony ródl dowych wód powierzchniowych,
wód przej ciowych, wód przybrze nych oraz wód podziemnych.

3) Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie sk adowania odpadów. Celem
niniejszej dyrektywy jest poprzez surowe wymagania eksploatacyjne i techniczne dotycz ce
odpadów i sk adowisk zapewnienie rodków, procedur i zasad post powania zmierzaj cych do
zapobiegania lub zmniejszenia w jak najwi kszym stopniu, negatywnych dla rodowiska skutków
sk adowania odpadów w trakcie ca ego cyklu istnienia sk adowiska, w szczególno ci
zanieczyszczenia wód powierzchniowych, wód gruntowych, gleby i powietrza oraz skutków dla
rodowiska globalnego, w cznie z efektem cieplarnianym, a tak e wszelkiego ryzyka dla zdrowia

ludzkiego.
4) Dyrektywa 96/61/EC z 24 wrze nia 1996 r. w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania

zanieczyszcze . Celem niniejszej dyrektywy jest osi gni cie zintegrowanego zapobiegania
zanieczyszczeniom rodowiska naturalnego i ich kontroli, powodowanych przez rodzaje dzia alno ci
wymienione w za czniku I. Okre la ona rodki maj ce na celu zapobieganie oraz, w przypadku
braku takiej mo liwo ci, zmniejszenie emisji do powietrza, rodowiska wodnego i gleby, na skutek
wspomnianych powy ej dzia , cznie ze rodkami dotycz cymi odpadów, w celu osi gni cia
wysokiego poziomu ochrony rodowiska naturalnego jako ca ci, bez uszczerbku dla przepisów
dyrektywy 85/337/EWG i innych odpowiednich przepisów wspólnotowych.

5) Dyrektywa 96/62/EU z dnia 27 wrze nia 1996 r. w sprawie jako ci powietrza. Ogólnym celem
niniejszej dyrektywy jest zdefiniowanie podstawowych zasad wspólnej strategii po wi conej:
zdefiniowaniu i okre leniu celów odno nie do jako ci otaczaj cego powietrza na terenie Wspólnoty,
wyznaczonych tak, aby unika , zapobiega  lub ogranicza  szkodliwe oddzia ywanie na zdrowie
ludzkie i rodowisko jako ca ; ocenie jako ci otaczaj cego powietrza w Pa stwach
Cz onkowskich na podstawie wspólnych metod i kryteriów; uzyskaniu odpowiednich informacji o
jako ci otaczaj cego powietrza i zapewnieniu, by informacje te by y udost pnione publicznie,
mi dzy innymi w formie progów alarmowych; utrzymaniu jako ci otaczaj cego powietrza tam, gdzie
jest ona dobra, oraz jej poprawie w pozosta ych przypadkach.

6) Rozporz dzenie (WE) Nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r.,
dopuszczaj ce dobrowolny udzia  organizacji w systemie eko-zarz dzania i audytu we Wspólnocie
(EMAS). Celem tego rozporz dzenia jest ustanowienie wspólnotowego systemu eko-zarz dzania i
audytu, dopuszczaj cego dobrowolny udzia  organizacji, zwany EMAS, s cy ocenie i
doskonaleniu efektów dzia alno ci rodowiskowej organizacji oraz dostarczaniu odpowiednich
informacji opinii publicznej i innym zainteresowanym stronom. Celem EMAS jest wspieranie ci ego
doskonalenia efektów dzia alno ci rodowiskowej organizacji.

7) Dyrektywa Rady 90/313/EWG z dnia 7 czerwca 1990 r. w sprawie swobody dost pu do informacji o
rodowisku. Celem Dyrektywy jest zagwarantowanie ka dej osobie fizycznej lub prawnej w ca ej

Wspólnocie swobodnego dost pu do informacji o rodowisku b cych w posiadaniu w adzy
publicznej w formie pisemnej, wizualnej, przekazu ustnego lub baz danych, dotycz cych stanu
rodowiska, dzia  lub rodków, które wp ywaj  lub mog  wp ywa  niekorzystnie na rodowisko

oraz takich, które maj  na celu jego ochron .

Niniejsza prognoza uwzgl dnia cele dokumentu wymienionego w pkt 1 poprzez zawarcie oceny
wp ywu na rodowisko przedmiotowego projektu studium. Uwzgl dnia tak e cele dokumentu
wymienionego w pkt 2 poniewa  zawiera ustalenia co do sposobów ochrony wód powierzchniowych i



PROGNOZA ODDZIA YWANIA NA RODOWISKO ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWA  I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA I GMINY BARDO

21

wód podziemnych. Ocena projektu studium pod tym k tem znalaz a si  m.in. w podrozdziale 4.2.1 -
Wp yw realizacji ustale  studium na poszczególne elementy rodowiska – Woda. Projekt studium
uwzgl dnia cele dokumentu z pkt 3 poniewa  jego ustalenia rozwi zuj  problem gospodarowania
odpadami w gminie. Cele dokumentu z pkt. 4 zosta y wype nione, poniewa  na terenie obj tym
projektem studium nie przewiduje si  dzia alno ci wymienionych w za czniku I do dokumentu z pkt 4.
Jako, e w projekcie studium zawarte s  propozycje odno nie ochrony powietrza uwzgl dnione s  tym
samym cele wymienione w dokumencie z pkt 5. Cele wymienione w dokumencie nr 6 zosta y osi gni te
w tym samym dokumencie. Na mocy prawodawstwa polskiego zarówno projekt studium jak i niniejsza
prognoza b  udost pniane spo ecze stwu, wobec czego cele ochrony rodowiska wymienione w
dokumencie z pkt 7 zostan  osi gni te.

Dokumenty ustanowione na szczeblu krajowym
Cele ochrony rodowiska ustanowione na szczeblu mi dzynarodowym i wspólnotowym

zasymilowane zosta y do polskiego systemu prawnego ze wzgl du na nasze cz onkostwo w Unii
Europejskiej. Na szczeblu krajowym, podstawowymi dokumentami okre laj cymi cele ochrony
rodowiska s :

1) „Polityka ekologiczna pa stwa w latach 2009-2012 z perspektyw  do roku 2016", uchwalona 22
maja 2009 roku. Polityka ekologiczna jest dokumentem, który przez okre lenie celów w zakresie
ekologii wskazuje dzia ania konieczne dla w ciwej ochrony rodowiska naturalnego, w ród celów
wymienia si : dzia ania na rzecz zapewnienia realizacji zasady zrównowa onego rozwoju;
przystosowanie do zmian klimatu; ochrona ró norodno ci biologicznej.

2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 r. Poz. 21 z pó n. zm.). Celem ustawy
jest okre lenie rodków s cych ochronie rodowiska, ycia i zdrowia ludzi zapobiegaj cych i
zmniejszaj cych negatywny wp yw na rodowisko oraz zdrowie ludzi wynikaj cy z wytwarzania
odpadów i gospodarowania nimi oraz ograniczenie ogólnych skutków u ytkowania zasobów i
poprawiaj cych efektywno  takiego u ytkowania.

3) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz.U.2015.196 z pó n.
zm.). Celem tej ustawy jest okre lenie wymaga  w zakresie ochrony z  kopalin, wód podziemnych
oraz innych elementów rodowiska w zwi zku z wykonywaniem dzia alno ci w zakresie: prac
geologicznych, wydobywania kopalin ze z , podziemnego bezzbiornikowego magazynowania
substancji, podziemnego sk adowania odpadów.

4) Ustawa z dnia 3 pa dziernika 2008 r. o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie,
udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko (tekst
jedn. Dz.U.2013 r. Poz. 1235 z pó n. zm.). Celem tej ustawy jest okre lenie zasad i trybu
post powania w sprawach: udost pniania informacji o rodowisku i jego ochronie, ocen
oddzia ywania na rodowisko, transgranicznego oddzia ywania na rodowisko; zasady udzia u
spo ecze stwa w ochronie rodowiska; okre lenie organów administracji w ciwych w tych
sprawach.

5) Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (tekst jedn. Dz.U.2013.1136 z pó n. zm.).
Celem ustawy jest zapobieganie powstawaniu w przemy le wydobywczym odpadów wydobywczych,
ograniczanie ich niekorzystnego wp ywu na rodowisko oraz ycie i zdrowie ludzi.

6) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U.2013 r. Poz. 627 z pó n.
zm.). Celem ustawy jest okre lenie zasad i form ochrony przyrody ywej i nieo ywionej oraz
krajobrazu.

7) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz.U.2014
r. Poz. 1446 z pó n. zm.). Celem ustawy jest okre lenie przedmiotu, zakresu i formy ochrony
zabytków oraz opieki nad nimi, zasad tworzenia krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad
zabytkami oraz finansowania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy
zabytkach, a tak e organizacji organów ochrony zabytków.

8) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U.2015.469). Celem ustawy jest
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regulacja gospodarowania wodami zgodnie z zasad  zrównowa onego rozwoju, a w szczególno ci
kszta towanie i ochron  zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarz dzanie zasobami wodnymi.

9) Ustawa dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (tekst jedn. Dz.U.2013 r. Poz. 1232 z
pó n. zm.). Celem ustawy jest okre lenie zasad ochrony rodowiska oraz warunków korzystania z
jego zasobów, z uwzgl dnieniem wymaga  zrównowa onego rozwoju, a w szczególno ci: zasad
ustalania warunków ochrony zasobów rodowiska, warunków wprowadzania substancji lub energii
do rodowiska, kosztów korzystania ze rodowiska.

10) Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le nych (tekst jedn. Dz.U.2015.909 z
pó n. zm.). Celem ustawy jest regulacja zasad ochrony gruntów rolnych i le nych oraz rekultywacji i
poprawiania warto ci u ytkowej gruntów.

Projekt studium uwzgl dnia cele wymienione w "Polityce ekologicznej pa stwa [...]" poniewa
podstawowym za eniem przy sporz dzaniu dokumentu planistycznego by o gospodarowanie na
zasadach zrównowa onego rozwoju. Projektowany dokument zawiera pewne ustalenia co do
przeciwdzia ania zmianom klimatu. Za korzystne dla bioró norodno ci uznaje si  zapobieganie
rozpraszaniu zabudowy poprzez skupianie nowej zabudowy w obr bie ju  istniej cej oraz lokalizacja
terenów aktywno ci gospodarczej na obszarze o niskiej warto ci przyrodniczej. Cele ochrony
rodowiska w pozosta ych dokumentach realizowane s  poprzez wymogi prawne wymienione w tych

aktach, wg których sporz dzone zosta o przedmiotowe studium.

3.3. Ochrona zabytków
Projekt zmiany studium wprowadza ustalenia dotycz ce obszarów i obiektów podlegaj cych

ochronie konserwatorskiej. S  to ustalenia, nakazy i zakazy dla stref ochrony konserwatorskiej,
stanowisk archeologicznych oraz obiektów zabytkowych. Zmiany studium wyznacza:

granic  obszarów zabytkowych obejmuj  obszar, na którym elementy uk adu przestrzennego
miejscowo ci lub jej cz ci, tzn. rozplanowanie, zabudowa oraz zwi zany z nimi teren i krajobraz
zachowa y si  w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie zniekszta conym, a tak e teren
wpisany do rejestru zabytków. Jest to obszar uznany za szczególnie wa ny pod wzgl dem
przekazu historycznego i kulturowego. W strefie tej obowi zuje bezwzgl dny priorytet wymaga
konserwatorskich nad wszelk  prowadzon  wspó cze nie dzia alno ci  inwestycyjn , gospodarcz  i
us ugow  oraz konieczno  opracowania planu szczegó owego rewaloryzacji. Wobec powy szego
pierwsze stwo maj  wszelkie dzia ania odtworzeniowe i rewaloryzacyjne, zarówno w przypadku
przyrodniczych elementów krajobrazu, jak i w stosunku do historycznej struktury technicznej,
instalacji wodnych, sieci komunikacyjnych oraz zabudowy,

stref  „K” ochrony krajobrazu kulturowego po czon  ze stref  „E” ochrony ekspozycji
tworz ce stref  ochrony ekspozycji i krajobrazu miejscowo ci czyli stref  w ciwego eksponowania
panoramy miejscowo ci w krajobrazie, z ekspozycj  jej charakterystycznych elementów i dominant
krajobrazowych. Dzia ania konserwatorskie w tej strefie polegaj  na ustalaniu nieprzekraczalnych
gabarytów zabudowy oraz podstawowych cech architektonicznych obiektów, tj. kszta tu bry y,
dachu, materia ów wyko czeniowych,

stref  „W” ochrony archeologicznej dla rozpoznanych i potencjalnych obszarów eksploracji
archeologicznej, które winy by  wykluczone z dzia alno ci inwestycyjnej, mog cej naruszy  jej
specyficzn  form . Przedsi wzi cia o charakterze rewaloryzacyjnym czy inne prace rekultywuj ce
podejmowane na obszarze stanowisk obj tych ww. stref  powinny uzyska  akceptacj  s b
konserwatorskich i by  prowadzone pod ich nadzorem,

stref  „OW” obserwacji archeologicznej wyznaczon  dla miejscowo ci o wczesnej metryce
historycznej w granicach nowo ytnego siedliska. W strefie „OW” wszelkie zamierzenia inwestycyjne
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zwi zane z prowadzeniem robót ziemnych nale y uzgadnia  z w ciwymi s bami Dolno skiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, co do konieczno ci ich prowadzenia wraz z pracami
archeologicznymi i za pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków,

stanowiska archeologiczne, w obr bie których wszelkie zamierzenia inwestycyjne wymagaj
przeprowadzenia wyprzedzaj cych inwestycj  ratowniczych bada  archeologicznych, Przed
uzyskaniem pozwolenia na budow  (a dla robót nie wymagaj cych pozwolenia na budow  – przed
realizacj  inwestycji, tj. przed uzyskaniem za wiadczenia potwierdzaj cego akceptacj  przyj cia
zg oszenia wykonywania robót budowlanych) nale y uzyska  pozwolenie Dolno skiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie ziemnych robót budowlanych na
terenie zabytkowym w trybie prac konserwatorskich, które polegaj  na przeprowadzeniu
wyprzedzaj cych ratowniczych bada  archeologicznych metod  wykopaliskow , przez
uprawnionego archeologa. Zakazuje si  zalesiania obszarów stanowisk archeologicznych,

obiekty o warto ciach zabytkowych uj te w ewidencji zabytków, w tym wpisane do rejestru
zabytków.

4. Prognozowane oddzia ywania na rodowisko i ich skutki

4.1. Zachowanie istniej cych oddzia ywa
Dotychczasowe zagospodarowanie gminy doprowadzi o do wyst pienia konfliktów pomi dzy

stanem rodowiska a charakterem zagospodarowania. Ma to miejsce szczególnie na obszarze
zainwestowanym, gdzie najwa niejszym problemem s  emisje zanieczyszcze  do atmosfery oraz do
wód. Efektem podejmowanych od wielu lat dzia  proekologicznych jest jednak ograniczenie
uci liwo ci zwi zanej z emisj  spalin i py ów. Poprawa stanu czysto ci powietrza atmosferycznego
mo e wp ywa  w sposób szczególny na zdolno  do regeneracji rodowiska naturalnego. Niestety,
problemem pozostaje nadal tzw. emisja „niska", czyli pochodz ca z ogrzewania w indywidualnych
systemach grzewczych, które charakteryzuje niska sprawno  wykorzystania paliwa oraz emisja
dioksyn. Ponadto wzrasta presja ze strony rodków komunikacji, ze wzgl du na wzrost nat enia ruchu
samochodowego.

Analizy obecnego stanu rodowiska, a tak e przysz ych zmian daj  mo liwo  prognozowania,
dalszego post powania degradacji rodowiska, co daje mo liwo  za agodzenia lub likwidacji
zniszcze , które mo e spowodowa  intensywny rozwój gospodarczy.

Najwa niejszym problemem gminy jest szata ro linna, ukszta towanie terenu oraz wody
powierzchniowe oraz podziemne, które uleg y najwi kszej degradacji. Dlatego te  nale y zahamowa
zmiany w ukszta towaniu i pokryciu terenu oraz zmiany stosunków wodnych, tj. wykluczenie z melioracji
obszarów wilgotnych znajduj cych si  w obni eniach dolin rzecznych. Kierunki przekszta ce
rodowiska powinny koncentrowa  si  na przeciwdzia aniu negatywnym skutkom zwi zanym z

zanieczyszczeniem powietrza i wody.
Realizacja studium nie rozwi e w pe ni problemu zanieczyszczenia rodowiska, w tym

zanieczyszczenia wód powierzchniowych, powierzchni ziemi czy powietrza. Mo liwe jest natomiast
przeciwdzia anie tym zagro eniom poprzez:

uregulowanie gospodarki wodno- ciekowej i odpadowej poprzez:
skanalizowanie wsi,
wprowadzenie systemu oczyszczania cieków burzowych,
organizacj  kompleksowego systemu zbierania, wywozu i unieszkodliwiania odpadów,
ograniczenie stosowania rodków ochrony ro lin i nawozów oraz odpowiednie ich
sk adowanie,
zabudowa biologiczna rzek oraz terenów wokó  zbiorników wodnych,
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likwidacj  „dzikich” wysypisk mieci,
zmian  modelu intensywnej gospodarki rolnej:

ograniczenie stosowania rodków ochrony ro lin i nawozów sztucznych,
proekologiczne przekszta cenie rolnictwa (rolnictwo ekologiczne) – dostosowanie kierunków
produkcji i stosowanych agrotechnik do warunków siedliskowych i wra liwo ci rodowiska
gruntowo-wodnego,
utrzymanie istniej cych oczek wodnych, zadrzewie  i zakrzacze  ochron ródpolnych,
likwidacj  monokultur rolnych ,
ochron  cieków przed zanieczyszczeniami sp ywaj cymi z pól uprawnych,

ochron  powietrza poprzez:
likwidacj róde  ma ej emisji – modernizacja lokalnych kot owni i wprowadzenie zamiast

gla, paliw – gaz ziemny, olej opa owy
 zabudowa ci gów komunikacyjnych pasami zieleni, jako ochrony przed spalinami,

ochron  wód powierzchniowych poprzez:
odbudow  obudowy biologicznej rzek, w celu ograniczenia sp ywu powierzchniowego,
zmian  struktury u ytkowania gruntów rolnych na obszarach zagro onych powodzi  –
wprowadzenie u ytków zielonych,
ograniczenie regulacji cieków, renaturyzacj  ich dolin
rozbudow  istniej cych i budow  nowych zbiorników retencyjnych,
optymalizacj  zagospodarowania i u ytkowani terenu poprzez dostosowanie ich do stopnia
nara enia na niebezpiecze stwo powodzi,
podniesienie sprawno ci istniej cych oczyszczalni cieków,
popularyzacj  ma ych oczyszczalni przydomowych na terenach o zabudowie rozproszonej.

4.2. Prognozowane nowe oddzia ywania na rodowisko

4.2.1. Przewidywane znacz ce oddzia ywania ustale  studium, w tym oddzia ywania
bezpo rednie, po rednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, rednioterminowe i

ugoterminowe, sta e i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralno  tego obszaru, a tak e na rodowisko, w
szczególno ci na zwierz ta i ro liny.

Realizacja ustale  zmiany studium mo e spowodowa  powstanie nowych róde  oddzia ywa
na rodowisko. B  to g ównie oddzia ywania na terenach przyleg ych do ju  istniej cych terenów
zurbanizowanych wsi, zwi zane z wprowadzeniem nowej zabudowy oraz na terenach rolnych, ze
wzgl du na wzrost zanieczyszcze  i degradacji rodowiska zwi zanych z intensyfikacj  rolnictwa.

Wp yw ustale  zmiany studium na rodowisko b dzie zale  zarówno od rodzaju, charakteru i
wielko ci inwestycji, czasu ich trwania, jak równie  od odporno ci terenu na degradacj .

W zwi zku z uruchomieniem nowych terenów pod zabudow  mieszkaniow , us ugow  czy
przemys ow  zniszczeniu ulegnie biologicznie czynna warstwa gleby. Rozwój bazy mieszkaniowej
spowoduje zwi kszenie zapotrzebowania na energi  ciepln , co wi za  si  b dzie ze zwi kszeniem
emisji zanieczyszcze  do atmosfery oraz zwi kszonym zapotrzebowaniem na wod . Jednocze nie
wraz ze wzrostem ilo ci mieszka ców powi ksza si  ilo cieków i odpadów powstaj cych w
gospodarstwach, dlatego niezb dne jest pod czenie terenów do sieci infrastruktury technicznej.

Negatywny wp yw na rodowisko mog  mie  równie  wszystkie wi ksze zak ady produkcji
rolnej, zak ady produkcji przemys owej oraz wi ksze zak ady us ugowo-rzemie lnicze zlokalizowane w
zabudowie mieszkaniowej (np: lakiernictwo, blacharstwo, mechanika pojazdowa itp.). Precyzyjne
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okre lenie tego wp ywu jest jednak ograniczone, gdy  zasi g i zakres oddzia ywania na rodowisko
poszczególnych zak adów b dzie zale ny od charakteru przemys u.

Ogromnym zagro eniem dla rodowiska naturalnego oraz uci liwo ci  dla mieszka ców wsi
mo e by  równie  ha as oraz spaliny wytwarzane przez samochody obs uguj ce nowo powsta e tereny
zainwestowane. Zwi kszona emisja spalin o wysokiej zawarto ci o owiu oraz samego paliwa
(nadmierne obci enie silników), mo e by ród em ska enia nie tylko atmosfery, ale równie  gleb i
ro linno ci po onych w bezpo rednim s siedztwie g ównych ci gów komunikacyjnych. W celu
zachowania funkcjonalno ci przydro nych zadrzewie , konieczne jest uzupe nienie szpalerów
gatunkami odpornymi na zanieczyszczenia.

W granicach opracowania zmiany studium nie wyst puj , ani nie s  przewidziane do realizacji,
przedsi wzi cia zaliczane do kategorii przedsi wzi  znacz co oddzia ywuj cych na rodowisko.

Wp yw realizacji ustale  studium na poszczególne elementy rodowiska

Lp. Elementy
rodowiska Sposób oddzia ywania Ocena skutków

oddzia ywania
1 2 3 4

1. Ró norodno
biologiczna

Likwidacja bioró norodno ci na terenie
lokalizacji budynków i kopalni
(etapowo) oraz na terenach
utwardzonych dojazdów.

Bezpo rednie, d ugoterminowe,
sta e.

2. Ludzie Zmiana krajobrazu, zwi kszenie
ha asu i zanieczyszczenia powietrza.

Bezpo rednie, d ugoterminowe,
sta e.

3. Zwierz ta Wyemigrowanie na tereny s siednie,
likwidacja fauny glebowej.

Bezpo rednie, po rednie,
ugoterminowe, sta e.

4. Ro liny

Roboty górnicze wykonywane podczas
eksploatacji z  doprowadz  do
likwidacji pierwotnie istniej cych
zespo ów ro linnych. Na terenach
mieszkaniowych pojawi  si  nowe
nasadzenia zieleni, m.in. ozdobnej

Bezpo rednie, d ugoterminowe,
sta e.

5. Woda

W zale no ci od g boko ci
eksploatacji surowców oraz sposobu
jego wydobywania istnieje mo liwo
zarówno zak ócenia uk adu
funkcjonowania wód wg bnych jak i
ich chemicznego zanieczyszczenia.
Utwardzone pod e spowoduje
przyspieszony sp yw wód opadowych
oraz mo liwo  zanieczyszczenia wód
podziemnych i powierzchniowych.

Bezpo rednie,
krótkoterminowe, chwilowe.
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6. Powietrze i klimat
lokalny

Nieznaczne pogorszenie stanu
sanitarnego powietrza
atmosferycznego zwi zanego z
pojawieniem si  nowych róde
zanieczyszcze  (kot ownie lokalne,
spaliny samochodowe).

Bezpo rednie, krótkoterminowe
i d ugoterminowe.

7. Powierzchnia ziemi
Posadowienie budynków, realizacje
dróg, dojazdów oraz infrastruktury
technicznej spowoduje niwelacje i
plantowanie terenu.

Bezpo rednie, d ugoterminowe,
sta e.

8. Krajobraz

Zmiana w u ytkowaniu terenu – grunty
rolne zostan  wy czone z produkcji i

 przeznaczone pod
powierzchniow  eksploatacj
surowców. W krajobrazie pojawi  si
nowe obiekty kubaturowe.

Bezpo rednie, d ugoterminowe,
sta e.

9. Zasoby naturalne  Nie wyst puje -

10. Dobra materialne  Nie wyst puje -

Realizacja ustale  zapisanych w projekcie zmiany studium nie b dzie wywiera  negatywnego
wp ywu na faun  i flor  zwi zan  z wyst puj cymi na terenie gminy obszarami sieci Natura 2000. Nie

dzie równie  zaburza  funkcjonowania istniej cych korytarzy ekologicznych istotnych dla tej sieci.
Kluczowe procesy funkcjonuj ce w siedliskach obj tych systemem Natura 2000 nie ulegn  istotnym
przekszta ceniom. Realizacja inwestycji zapisanych w studium w aden sposób nie wp ynie negatywnie
na integralno  funkcjonuj cych tu siedlisk, gdy  obszar planowanych inwestycji znajduje si  poza
terenem obj tym sieci  Natura 2000. Ekosystemy funkcjonowa  b  w podobny sposób jak ma to
miejsce aktualnie, bowiem wszelkie tereny przeznaczone do realizacji inwestycji zlokalizowane s  w
obr bie istniej cych terenów zurbanizowanych. W niezmienionej postaci zostan  zachowane
po czenia ekologiczne pomi dzy ekosystemami umo liwiaj ce swobodn  migracj  zwierz t. Ze
wzgl du na nieznaczn  wysoko  projektowanej zabudowy jej realizacja nie powinna spowodowa
równie  negatywnych, trwa ych skutków w szlakach migracji ptaków.

Ustalenia zmiany studium w aden sposób nie przyczyni si  do pogorszenia stanu siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk gatunków ro lin i zwierz t, dla których obszary Natury 2000 zosta y
wyznaczone.

4.2.2. Rozwi zania maj ce na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacj  przyrodnicz
negatywnych oddzia ywa  na rodowisko, mog cych by  rezultatem realizacji
projektowanego dokumentu, w szczególno ci na cele i przedmiot ochrony obszaru
natura 2000 oraz integralno  tego obszaru

Projekt zmiany studium wprowadza dla wydzielonych jednostek urbanistycznych dodatkowe
ustalenia i ograniczenia, które maj  na celu zapobieganie i ograniczenie negatywnych oddzia ywa  na
rodowisko. Za najwa niejsze w tym wzgl dzie nale y uzna  nast puj ce zapisy:
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dyrektywa niedopuszczania do dzia alno ci inwestycyjnej, która mog aby pogorszy  stan
rodowiska,

zachowanie ci ci przestrzennej i funkcjonalnej wewn trz systemu obszarów chronionych,
zachowanie ró norodno ci ekologicznej,
wykluczenie destrukcyjnych form dzia alno ci gospodarczo-produkcyjnej,
wzmo ona ochrona zasobów rodowiska (gleby, lasy i zadrzewienia, wody otwarte, torfowiska,
bagna itp.) oraz naturalnej konfiguracji terenu (skarpy, kraw dzie tarasów, formy wydmowe i inne),
przeznaczanie obszarów g ównie na potrzeby rolnictwa, le nictwa, rekreacji itp. w skali, formach i
przy zastosowaniu technologii nie koliduj cych z wymogami ochrony rodowiska, z równoczesnym
wy czeniem wprowadzania nowych funkcji osadniczych,
oparcie miejscowego rolnictwa na kryteriach ekologicznych,
preferencje w przeznaczeniu terenów na cele rekreacyjne (dla form publicznych form rekreacji),
zwi kszenie obszarów le nych i zadrzewionych zw aszcza w obr bie gruntów s abych i zawodnych
w uprawie rolniczej,
ochrona zasobów wód podziemnych i powierzchniowych, a tak e wi kszych uj  wody, poprzez
racjonalne wykorzystanie zasobów dyspozycyjnych wód, proekologiczne inwestycje oraz
konsekwentne dzia ania administracyjne na rzecz porz dkowania gospodarki wodno- ciekowej
zlewni rzek,
utrzymanie wód w najwy szych obowi zuj cych klasach czysto ci oraz podnoszenia retencji
wodnej w ka dej postaci (zbiorniki wodne, zabiegi fitomelioracyjne itp.).
budowa zbiornika retencyjnego „Kamieniec Z bkowicki”, po zako czeniu wydobycia wiru w rejonie
Przy ku i Dzbanowa,
rekultywacja terenów o obni onych walorach przyrodniczych,
wzbogacenie i naturyzacja oraz przestrzenna integracja ma ych form krajobrazowych (zadrzewienia
ródpolne i przydro ne, ma e oczka wodne itp. elementy wytwarzaj ce lokalne kana y ekotonowe)

na obszarach monokultur rolnych, gdzie zalesienia ze wzgl du na jako  gleb s  raczej niemo liwe,
ochrona i odtwarzanie mo liwie jak najszerszych korytarzy ekologicznych i ro linnych pasów
ochronnych spe niaj cych funkcj  izolacyjn  wzd  cieków aby zmniejszy  mo liwo  sp ywu
powierzchniowego zanieczyszcze  do wód powierzchniowych,
pozostawienie wzd  cieków, wolne od zabudowy pasy terenów o szeroko ci 5 m (licz c od górnej
kraw dzi koryt potoków) w celu umo liwienia administratorom cieków wykonywania prac
remontowych,
realizacja projektów zmierzaj cych do ochrony zbiorników wód podziemnych po onych na terenie
gminy,
na obszarach bezpo redniego zagro enia powodzi  obowi zuj  wymagana wynikaj ce z art. 40
oraz art. 82 ust.2 Ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. Z 2005 r. Nr 239,
poz. 2019 z pó  zm.) zakazuj ce m.in.:

 lokalizowania inwestycji mog cych znacz co oddzia ywa  na rodowisko, gromadzenia
cieków, odchodów zwierz cych, rodków chemicznych, a tak e innych materia ów, które mog

zanieczyszcza  wody,
prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym w szczególno ci ich sk adowania,
wykonywania urz dze  wodnych oraz wznoszenia innych obiektów budowlanych,
sadzenia drzew i krzewów,
zmiany ukszta towania terenu,
sk adowania materia ów
wykonywania innych robót i czynno ci, które mog yby utrudni  ochron  przed powodzi  oraz
wp yn  na pogorszenie jako ci wód,
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na ca ym obszarze gminy obowi zuj  ograniczenia dotycz ce strefy ochrony po redniej uj  i
róde  wody pitnej dla miasta Wroc awia, ustanowionej decyzj  Prezydenta Miasta Wroc awia z 31

marca 1974 roku nr RLSgwIO53/17/74:
wykluczenie lokalizacji nowych zak adów przemys owych o wodoch onnym, bezzwrotnym
procesie produkcji oraz zak adów przemys owych wytwarzaj cych uci liwe cieki, szczególnie
zak adów chemicznych,
uzale nienie lokalizacji nowych lub rozbudowy istniej cych zak adów przemys owych innych ni
wymienione w poprzednim punkcie od wybudowania pe nych urz dze  do oczyszczania
cieków wg norm wymaganych dla I klasy czysto ci wód,

w gospodarce rolnej i le nej wykluczenie opylania upraw i drzewostanu rodkami chemicznymi
ochrony ro lin przy pomocy samolotów,
opryskiwanie rodkami chemicznymi ochrony ro lin przy pomocy samolotów mo e nast pi
w przypadkach gospodarczo uzasadnionych, za zgod  w ciwego Pa stwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,

obj cie szczególn  ochron  cennych przyrodniczo obszarów:
Obszar Chronionego Krajobrazu „Góry Bardzkie i Sowie”, na terenie którego obowi zuj  zapisy
okre lone w rozporz dzenia Wojewody Dolno skiego Nr 25 z dnia 28 listopada 2008 r. w
sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Góry Bardzkie i Sowie" (Dz. Urz. Woj. Do/n.Nr 317,
poz. 3924),
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Góry Bardzkie” (kod obszaru: PLH020062),
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Prze om Nysy K odzkiej ko o Morzyszowa”
(kod obszaru: PLH020043),
Rezerwat "Cisy",
Rezerwat ''Cisowa Góra'',
zespó  przyrodniczo - krajobrazowy  „Obryw  skalny”,

budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni cieków w Przy ku,
budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Przy k i przy ulicy Fabrycznej w Bardzie,
budowa rozdzielczej kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mie cie zast puj cej dotychczasow ,
ogólnosp awn ,
budowa kanalizacji dla nowopowstaj cego osiedla w pó nocno-zachodniej cz ci miasta,
likwidacja ostatnich szamb w mie cie,
wsparcie budowy przydomowych oczyszczalni cieków w miejscowo ciach, gdzie realizacja
kanalizacji zbiorczej nie jest uzasadniona, ze wzgl du na warunki terenowe lub koszty jednostkowe
budowy i eksploatacji,
budowa oko o 30 przydomowych oczyszczalni cieków w Laskówce i Janowcu,
budowa kanalizacji w Dzbanowie - termin realizacji nie jest jeszcze znany,
wzmocnienie systemu ewidencji i nadzoru nad zbiornikami bezodp ywowymi; zmierzaj ce do
likwidacji punktowych zrzutów cieków komunalnych do lokalnych odbiorników (proponuje si
wprowadzenie rejestru mieszka ców nie korzystaj cych z us ug firm dowo cych cieki do stacji
zlewnej),
dalsza realizacja i ulepszanie projektów segregacji oraz selektywnej zbiórki odpadów,
strefa ochronna dla terenu stacji redukcyjno – pomiarowej, takiej jak dla gazoci gu j  zasilaj cego
(mierzona od urz dze  technologicznych stacji),
strefa ochronna wzd  gazoci gu wysokiego ci nienia, zgodnie z przepisami szczególnymi,
wyznaczona przez odleg ci podstawowe zredukowane w wielko ci 15 m licz c od gazoci gu,
obowi zek zachowania normatywnych odleg ci zabudowy od istniej cych i projektowanych linii
elektroenergetycznych,
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wyznaczenie obszaru szkodliwego oddzia ywania pola elektromagnetycznego wzd  linii
elektroenergetycznej o napi ciu 110kV (o szeroko ci 47m po 23,5m od osi linii w obu kierunkach),
w obr bie których obowi zuj  ograniczenia w ich u ytkowaniu.

Wprowadzone rozwi zania ograniczaj  negatywny wp yw na rodowisko i zdrowie ludzi, zosta y
dostosowane do planowanej funkcji i potrzeb wynikaj cych z uwarunkowa  ekofizjograficznych.

4.2.3. Rozwi zania alternatywne do rozwi za  zawartych w projektowanym dokumencie wraz z
uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadz cej do tego
wyboru albo wyja nienie braku rozwi za  alternatywnych, w tym wskazania
napotkanych trudno ci wynikaj cych z niedostatków techniki lub luk we wspó czesnej
wiedzy

W trakcie prac nad wyznaczaniem terenów o poszczególnym przeznaczeniu analizowano
wnioski z one do studium, zapisy w dokumentach wy szego rz du oraz wyniki innych opracowa
planistycznych dla gminy Bardo. W rezultacie przeprowadzonych  analiz przyj to wariant optymalny,
odrzucaj c cz  z onych wniosków, planuj c zagospodarowanie zwarte, b ce w g ównej mierze
uzupe nieniem zabudowy istniej cej, ograniczaj c w ten sposób znacz  ingerencj  w rodowisko. Z
uwagi na du  ilo  wnioskowanych zmian do sposobu zagospodarowania przestrzennego, podj cie
wariantu odrzucaj cego wi kszo  wniosków wi za oby si  ze wzrostem niekontrolowanego
zainwestowania ró nymi formami zabudowy oraz ograniczy oby to rozwój  gospodarczy gminy.

W trakcie sporz dzania projektu studium nie napotkano na trudno ci wynikaj ce z niedostatków
techniki lub luk we wspó czesnej wiedzy. Rozwi zania zastosowane w projekcie studium s  w pe ni
zasadne z ekologicznego oraz ekonomicznego punktu widzenia. Zaproponowane rozwi zania w
zakresie przeznaczenia terenów, sposobu ich zagospodarowania, warunków dla projektowanej
zabudowy oraz zasad obs ugi technicznej i komunikacyjnej, gwarantuj  prawid owe funkcjonowanie
omawianego obszaru. Projekt zawiera sformu owania zapewniaj ce ochron  w zakresie rodowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego oraz kszta towania adu przestrzennego, a w szczególno ci ma na
uwadze ochron  Obszarów Natura 2000 oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu. Przyj te w projekcie
studium ustalenia nie naruszaj  równie  zasady zrównowa onego rozwoju. Nie istnieje zatem potrzeba
wskazania alternatywnego, w stosunku do przedstawionego w projekcie studium, rozwi zania w
zakresie zagospodarowania obszaru gminy.

4.2.4. Propozycje dotycz ce przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowie
projektowanego dokumentu oraz cz stotliwo  jej przeprowadzania

Metody analizy skutków realizacji studium mo na podzieli  na zapobiegawcze i kontrolne. Do
pierwszych nale y nadzór budowlany, prowadzony na miejscu w ramach uprawnie  kierownika nadzoru
oraz przez s by nadzoru budowlanego szczebla powiatowego. Winny one systematycznie
monitorowa  proces inwestycyjny co do zgodno ci zapisów studium oraz techniczno-technologicznych
za  wykonawczych. Podobn  rol  pe ni  b  etapowe i ko cowe odbiory prac, przeprowadzane
przez specjalistyczne s by do tego uprawnione (stra  po arna, s by sanitarne, s by ochrony
rodowiska).

Na etapie proinwestycyjnego funkcjonowania obiektów, musz  by  przeprowadzane analizy
kontrole, wynikaj ce z uprawnie  i rozstrzygni  ustawowych, przez organy pa stwowe do tego
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powo ane (WIO , stra  po arna) oraz instytucje zawiaduj ce infrastruktur . Kontrole powinny
obejmowa  mi dzy innymi:

monitoring systemów unieszkodliwiania cieków, w tym okresowa (raz w roku) kontrola szczelno ci
i systematycznego opró niania zbiorników bezodp ywowych (szamb) na cieki sanitarne oraz ich
likwidacja po zako czeniu budowy kanalizacji sanitarnej,
kontrol  podczyszczania wód opadowych (raz w roku),
ci  kontrola systemu gospodarki odpadami,
kontrolne pomiary jako ci powietrza atmosferycznego,
kontrolne pomiary imisji ha asu na granicy terenu lokalizacji przedsi wzi cia (o ile ha as wyst pi).

4.2.5. Informacje o mo liwym transgranicznym oddzia ywaniu na rodowisko

Dla planowanych przedsi wzi  wynikaj cych z realizacji ustale  zmiany studium z uwagi na
lokalny zasi g wyklucza si  mo liwo  transgranicznego oddzia ywania na rodowisko zgodnie z art.
104 ustawy „O udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie" z dnia 3 pa dziernika 2008 roku.

5. Podsumowanie w j zyku niespecjalistycznym

Stopie  potencjalnych oddzia ywa  na rodowisko, jakie zostan  wprowadzone w wyniku
realizacji ustale  projektu zmiany studium, jest zró nicowany. Efektem wdra ania ustale  okre lonych w
zapisach zmiany studium jest wyst pienie zarówno korzystnych zmian w rodowisku, prowadz cych do
odbudowy jego walorów jak i zmian negatywnych - prowadz cych do degradacji rodowiska.

Do korzystnych oddzia ywa  na rodowisko nale  dzia ania:
zmierzaj ce do utworzenia spójnego systemu obszarów chronionych poprzez wzmocnienie ochrony
obszarów unikatowych. Podtrzymanie spójnego systemu obszarów chronionych pozwoli na
wzmocnienie istniej cych powi za  przyrodniczych, stymulacje procesów decyduj cych o
równowadze ekologicznej oraz zwi kszenie odporno ci rodowiska na antropopresj ,
zwi zane z realizacj  inwestycji w zakresie oczyszczania i odprowadzenia cieków, utylizacj
odpadów oraz innymi zwi zanymi ze zmniejszeniem presji wywieranej przez tereny zurbanizowane
(emisje zanieczyszcze ) prowadz ce do poprawy standardów jako ci rodowiska (czysto  wód,
powietrza oraz walory krajobrazowe),
obejmuj ce ochron  i wykorzystanie warto ci kulturowych dla zachowania indywidualnych cech
regionu,
poprawiaj ce efektywno  struktur przestrzennych dla poprawy standardów ycia mieszka ców i
jako ci rodowiska, w tym dzia ania zwi zane z przebudow  i budow  systemów komunikacyjnych i
infrastruktury technicznej przy wyst puj cych konfliktach z sieciami ekologicznymi.

Z minimalnym wp ywem na komponenty rodowiska zwi zane s  dzia ania skierowane na:
popraw  struktury obszarowej i modernizacj  gospodarstw rolnych,
przebudow  i rozbudow  obiektów sportowych, kultury, wypoczynku i zieleni.

Negatywne oddzia ywania na rodowisko towarzyszy  b  g ownie realizacji ponadlokalnych
liniowych systemów infrastruktury technicznej i komunikacji, a w szczególno ci, w transporcie
drogowym - budowa i przebudowa dróg krajowych, powiatowych stanowi potencjalne zagro enie dla
ci ci przestrzennej systemów ekologicznych w miejscach, w których uk ady drogowe krzy uj  si  z
elementami sieci przyrodniczej. W efekcie mo e doj  do fragmentacji systemów przyrodniczych i
zaburze  w funkcjonowaniu ekosystemów (pogorszenie dro no ci dolinnych i le nych korytarzy
ekologicznych). Zakres negatywnych oddzia ywa  uzale niony jest w du ym stopniu od sposobu
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realizacji inwestycji, zastosowanie w trakcie budowy i eksploatacji proekologicznych metod mo e w
znakomity sposób zmniejszy  niekorzystne skutki.

Omawiaj c prognozowane oddzia ywanie ustale  zmiany studium na rodowisko nale y
rozpatrywa  ich wp yw na takie elementy jak rze ba terenu, warunki gruntowo - wodne, gleba,
atmosfera, warunki bytowania ro lin oraz warunki ycia ludzi.

W ocenie przewidywanych rozwi za  nale y bra  pod uwag  kryteria dotycz ce:
intensywno ci przekszta ce  (nieistotne, nieznaczne, zauwa alne, du e, zupe ne),
czasowo ci trwania oddzia ywania (sta e, okresowe, epizodyczne),
zasi gu przestrzennego oddzia ywa  (miejscowe, lokalne, ponadlokalne, regionalne,
ponadregionalne),
trwa ci oddzia ywania i przekszta ce  (nieodwracalne, cz ciowo odwracalne, przej ciowe,
mo liwe do rewaloryzacji).

Okre laj c wp yw ustale  zmiany studium na elementy rodowiska wydzielono grupy jednostek, w
których nast pi  istotne oddzia ywania pozytywne lub negatywne. Uwzgl dniono równie  te jednostki,
na których obecnie wyst puj  istotne oddzia ywania, a realizacja zmiany studium nie b dzie prowadzi
do zmiany tego stanu. Wyniki tej klasyfikacji przedstawione zosta y w Tabeli 2.

Tabela 2. Zestawienie - pogl dowa prognoza oddzia ywania ustale  zmiany studium
uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego na rodowisko.

Prognozowane wp ywy na elementy rodowiska*

Nu
m

er
y j

ed
no

st
ek

Sy
m

bo
le 

jed
no

st
ek

wg
. p

ro
jek

tu
 zm

ian
y s

tu
diu

m

Po
wi

et
rz

e

Rz
e

ba
 te

re
nu

 i k
ra

jo
br

az

W
od

y p
ow

ier
zc

hn
io

we

W
od

y p
od

zie
m

ne

Gl
eb

y

Kl
im

at

W
ar

un
ki 

yc
ia 

lu
dz

i

Zw
ier

z
ta

Ro
lin

y

Wnioski

1.
MN
MW
M

-   + -  -

Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, wielorodzinnej i
mieszkaniowo – us ugowej oraz
zabudowy mieszkaniowej na terenach
wiejskich:

poprawa warunków ycia mieszka ców
dzi ki powstaniu nowego budownictwa
mieszkaniowego,
utrzymanie zaniku, a w przypadku nowych
terenów bezpowrotne zniszczenie,
biologicznie czynnej warstwy gleby i jej
walorów produkcyjnych,
zniszczenie warunków funkcjonowania
dotychczasowej fauny i flory,
w przypadku nowej zabudowy nast pi
trwa e przekszta cenie struktury gruntu do

boko ci wykonania wykopów pod
budynki, infrastruktur  techniczn ,

 to sta e skutki negatywne, o redniej
intensywno ci przekszta ce  i zasi gu
lokalnym, ale cz ciowo odwracalne.
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2. MU -   + -  -

Tereny zabudowy mieszkaniowo-
us ugowej:

poprawa warunków ycia mieszka ców
dzi ki powstaniu nowego budownictwa
mieszkaniowego i us ug,
prognozowane oddzia ywanie na
rodowisko zale ne od charakteru us ug,

utrzymanie zaniku, a w przypadku nowych
terenów bezpowrotne zniszczenie
biologicznie czynnej warstwy gleby i jej
walorów produkcyjnych,
utrzymanie zniszczenia warunków
funkcjonowania fauny i flory,
nast pi trwa e przekszta cenie struktury
gruntu do g boko ci wykonania wykopów
pod budynki, infrastruktur  techniczn ,
mo liwe jest powstawanie niewielkich
zanieczyszcze , które nie powinny
wykracza  poza teren dzia ek,

 to sta e skutki o redniej
intensywno ci przekszta ce  i zasi gu
lokalnym, ale cz ciowo odwracalne.

3.
U

UK
UZ
UO

-   + -  -

Tereny us ugowe:
poprawa warunków ycia mieszka ców
dzi ki powstaniu nowych us ug,
prognozowane oddzia ywanie na
rodowisko zale ne od charakteru us ug,

mo liwe jest powstawanie niewielkich
zanieczyszcze , które nie powinny
wykracza  poza teren dzia ek,
nie nale y lokalizowa  tu przedsi wzi
mog cych istotnie oddzia ywa  na
rodowisko,

utrzymanie zaniku, a w przypadku nowych
terenów bezpowrotne zniszczenie,
biologicznie czynnej warstwy gleby i jej
walorów produkcyjnych,
mo e nast pi  zniszczenie warunków
funkcjonowania dotychczasowej fauny i
flory,
w przypadku nowej zabudowy nast pi
trwa e przekszta cenie struktury gruntu do

boko ci wykonania wykopów pod
budynki, infrastruktur  techniczn ,
wzro nie mo liwo  powstawania
negatywnych wp ywów na rodowisko
zwi zanych z dzia alno ci  us ugow ,

 to oddzia ywania sta e o niewielkiej
intensywno ci przekszta ce  i zasi gu
lokalnym, cz ciowo odwracalne.
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4. AG
PG - -   - -

Tereny aktywizacji gospodarczej oraz
tereny eksploatacji powierzchniowej:

utrzymanie zaniku, a w przypadku nowych
terenów bezpowrotne zniszczenie
biologicznie czynnej warstwy gleby i jej
walorów produkcyjnych,
zniszczenie warunków funkcjonowania
dotychczasowej fauny i flory,
nast pi trwa e przekszta cenie struktury
gruntu do g boko ci wykonania wykopów
pod budynki, infrastruktur  techniczn ,
mo e nast pi  negatywne oddzia ywanie
na krajobraz i czysto rodowiska
(powietrze, gleby wody gruntowe), które
zale ne b dzie od charakteru prowadzonej
dzia alno ci,
mo liwo  negatywnego wp ywu obiektów
przemys owych na warunki ycia
mieszka ców,

 to sta e skutki negatywne o zasi gu
lokalnym.

5. RU
ZLU -    -  -

Tereny obs ugi rolnictwa i obs ugi
gospodarki le nej:

utrzymanie zaniku, a w przypadku nowych
terenów bezpowrotne zniszczenie
biologicznie czynnej warstwy gleby i jej
walorów produkcyjnych,
mog  zaistnie  negatywne oddzia ywania
na krajobraz i ycie biologiczne,
spowodowane zlokalizowaniem zabudowy
us ugowo-gospodarczej zwi zanej z
obs ug  produkcji rolnej,

 to sta e oddzia ywania negatywne, o
zauwa alnej intensywno ci przekszta ce
i o zasi gu lokalnym.

6. UT -   + -  -

Tereny turystyczno - rekreacyjne:
oddzia ywanie na rodowisko b dzie
zale ne od charakteru i intensywno ci
prowadzonych us ug,
nale y ograniczy  zainwestowanie tylko do
ma ych obiektów, których funkcjonowanie
nie b dzie powodowa  znacz cych
oddzia ywa  na rodowisko,
utrzymanie zaniku, a w przypadku nowych
terenów bezpowrotne zniszczenie
biologicznie czynnej warstwy gleby i jej
walorów produkcyjnych,
mo e nast pi  zniszczenie warunków
funkcjonowania dotychczasowej fauny i
flory,

 to skutki sta e, o redniej intensywno ci
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przekszta ce  i zasi gu lokalnym, ale
cz ciowo odwracalne.

7. US   +  +

Tereny sportowo-rekreacyjne:
zachowanie istniej cych us ug sportowych

dzie mia o pozytywny wp yw na warunki
ycia mieszka ców,

zachowanie biologicznie czynnej warstwy
gleby,
pozytywny wp yw na rodowisko,

 to pozytywne oddzia ywania sta e, nie
powoduj ce przekszta ce , o charakterze
miejscowym.

8. ZL + + +  + + +

Tereny lasów i dolesie :
pozytywny wp yw na czysto rodowiska,
krajobraz i funkcjonowanie ekosystemów,
zachowanie biologicznie czynnej warstwy
gleby oraz utrzymanie warunków migracji
drobnej fauny,

 to pozytywne oddzia ywania sta e, nie
powoduj ce przekszta ce  i o zasi gu
miejscowym.

9. ZP + + +  +  +

Tereny zieleni parkowej:
nast pi zachowanie walorów krajobrazu,
uporz dkowanie obecnych zadrzewie  i
pozytywnych oddzia ywa  na stan czysto ci
rodowiska i warunki ycia ludzi,

nast pi zachowanie biologicznie czynnej
warstwy gleby oraz utrzymanie warunków
migracji drobnej fauny,

 to pozytywne oddzia ywania sta e, nie
powoduj ce przekszta ce  i o zasi gu
miejscowym.

10. ZC   + + +
Tereny zieleni cmentarnej:

teren aktywny biologicznie, spe niaj cy
równocze nie wa ne funkcje spo eczne,
oddzia ywanie niewielkie ze wzgl du na
ma  powierzchni .

11.
RO
R

ZR
- +/-    -  -

Tereny upraw ogrodniczych, u ytków
rolnych i trwa ych u ytków zielonych -

k i pastwisk:
prognozowane oddzia ywanie na
rodowisko zale ne od charakteru

dzia alno ci rolniczej,
mog  zaistnie  negatywne oddzia ywania
na krajobraz i ycie biologiczne,
spowodowane intensyfikacj  rolnictwa,
mog  to by  sta e oddzia ywania
negatywne, o zasi gu lokalnym.
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12. WS    + +

Tereny wód otwartych i p yn cych:
pe ni  wa  rol  w funkcjonowaniu
ekosystemów, zwi kszaj  naturaln
retencj rodowiska i bioró norodno ,
wa na jest ochrona wód powierzchniowych
przed zanieczyszczeniami, g ównie
ciekami sanitarnymi.

13. KS -   -

Tereny obs ugi komunikacji (parkingi):
wyst puj  wzd  nich oddzia ywania
zwi zane z komunikacj  samochodow ,

ówne oddzia ywania zwi zane s  z
emisj  ha asu i spalin,

 to sta e skutki negatywne, nie
powoduj ce przekszta ce  i o zasi gu
lokalnym,
w przypadkach przekraczania
obowi zuj cych norm nale y przewidzie
mo liwo  ochrony czynnej mieszka ców
terenów nara onych na ponadnormatywny
ha as.

14.

Pr
oje

kto
wa

na
 dr

og
a e

ks
pr

es
ow

a S
5

-   -

Teren projektowanej drogi ekspresowej:
bezpowrotne zniszczenie biologicznie
czynnej warstwy gleby i jej walorów
produkcyjnych,
trwa e przekszta cenie struktury gruntu do

boko ci wykonania wykopów,
powstanie presji na faun  i flor  w
bezpo rednim s siedztwie inwestycji,
wyst puj  wzd  niej oddzia ywania
zwi zane z komunikacj  samochodow ,

ówne oddzia ywania zwi zane s  z
emisj  ha asu i spalin,

 to sta e skutki negatywne, nie
powoduj ce przekszta ce  i o zasi gu
lokalnym,
w przypadkach przekraczania
obowi zuj cych norm nale y przewidzie
mo liwo  ochrony czynnej mieszka ców
terenów nara onych na ponadnormatywny
ha as.
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15.

Dr
og

a k
ra

jow
a

-   -

Teren istniej cych dróg publicznych –
droga krajowa nr 8:

wyst puj  wzd  niej oddzia ywania
zwi zane z komunikacj  samochodow ,

ówne oddzia ywania zwi zane s  z emisj
ha asu i spalin,

 to sta e skutki negatywne, nie
powoduj ce przekszta ce  i o zasi gu
lokalnym,
w przypadkach przekraczania
obowi zuj cych norm nale y przewidzie
mo liwo  ochrony czynnej mieszka ców
terenów nara onych na ponadnormatywny
ha as.

16.

Dr
og

i p
ow

iat
ow

e i
 gm

inn
e

-   -

Teren dróg publicznych – drogi
powiatowe i gminne:

wyst puj  wzd  nich oddzia ywania
zwi zane z komunikacj  samochodow ,

ówne oddzia ywania zwi zane s  z
emisj  ha asu i spalin,

 to sta e skutki negatywne, nie
powoduj ce przekszta ce  i o zasi gu
lokalnym.

17.
W
K

EE
G

-

Tereny infrastruktury technicznej:
obowi zuj  ograniczenia i zakazy
dotycz ce strefy ochrony bezpo redniej i
po redniej, okre lone w przepisach
szczególnych,
nie prognozuje si  powstawania nowych
oddzia ywa

18. + +
Tereny i obszary chronione:

ochrona terenów b dzie mia a pozytywny
wp yw na ycie biologiczne i zachowanie
bioró norodno ci.

* +  prognozowane oddzia ywania pozytywne,
  -  prognozowane oddzia ywania negatywne.

6. wiadczenie autora
wiadczam, e zgodnie z art. 74a ust. 2 pkt 2 ustawy o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego

ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko
uko czy em, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wy szym, jednolite studia magisterskie i posiadam, co
najmniej 5-letnie do wiadczenie w pracach w zespo ach przygotowuj cych prognozy oddzia ywania na
rodowisko, oraz bra em udzia  w przygotowaniu, co najmniej 5 prognoz oddzia ywania na rodowisko, w zwi zku

z tym spe niam ustawowe wymogi dla autora prognozy oddzia ywania na rodowisko.
Jestem wiadomy odpowiedzialno ci karnej za z enie fa szywego o wiadczenia.

………………………………………..
(podpis)


