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1. WPROWADZENIE 
 

Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wynika z przepisu art. 51 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm..). 

1.1 Cel opracowania 

       Podstawowym celem prognozy jest wykazanie, jak określone w projekcie planu ustalenia wpłyną 
na środowisko. Ze względu na dużą złożoność zjawisk przyrodniczych, ograniczony zakres rozpoznania 
środowiska oraz ogólny charakter dokumentów planistycznych, ocena potencjalnych przekształceń 
środowiska wynikających z projektowanego przeznaczenia terenu ma formę prognozy. 
 
Celem opracowania jest : 

• określenie uwarunkowań przyrodniczych analizowanych terenów, 
• określenie przewidywanego oddziaływania projektowanego zagospodarowania na środowisko. 

1.2 Podstawy formalne opracowania 

Podstawą formalną niniejszego opracowania jest Uchwała NR XXXVII/189/2021 Rady Miejskiej 
W Międzylesiu  z dnia 31 sierpnia 2021 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta i gminy Międzylesie dla terenu 
położonego w obrębie wsi Nagodzice oraz Uchwała nr XLIII/249/2022 Rady Miejskiej w Międzylesiu 
z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/189/2021 Rady Miejskiej w 
Międzylesiu z dnia 31 sierpnia 2021 r., w sprawie „zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Międzylesie dla terenu położonego w obrębie wsi Nagodzice. 

1.3 Podstawy prawne opracowania 

• ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) 

• ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 
2022 r., poz. 503 z późn. zm.), 

• ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2022 r. , poz. 916), 

1.4 Metodyka sporządzenia niniejszego opracowania 

W celu sporządzenia prognozy dokonano analizy stanu poszczególnych elementów środowiska 
na terenie objętym MPZP oraz w najbliższym sąsiedztwie, określono wzajemne oddziaływania między 
poszczególnymi elementami środowiska,  określono jego zagrożenia i odporność na degradację. 
Dokonano analizy czynników potencjalnie mogących przynieść negatywne skutki dla środowiska. 

W zakresie prognozowania oddziaływania na środowisko projektowanych zmian w MPZP 
zastosowano  prognozowanie przez porównanie aktualnego zagospodarowania obszarów objętych 
zmianą z funkcjonowaniem przewidywanym jako skutek realizacji zmian. 

Ocenę następstw realizacji ustaleń projektowanego dokumentu dokonano z podziałem ze  
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względu  na  wpływ  na  poszczególne  elementy  środowiska  przyrodniczego  i antropogenicznego (w 
tym na zdrowie ludzi) znajdującego się w obrębie granic omawianego obszaru, uwzględniając  
wzajemne  zależności  między  nimi.  

 

2. ZAWARTOŚĆ, GŁÓWNE CELE PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ JEGO 
POWIĄZANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI 

 
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawiera następujące 

oznaczenia zawarte na rysunku planu, które stanowią ustalenia planu miejscowego 
 
     MU  -   zabudowa mieszkaniowo – usługowa; 

     KDD – tereny na poszerzenie dróg dojazdowych. 
 
W ramach przeznaczenia terenu dopuszcza się lokalizację elementów zagospodarowania terenu 
zapewniających prawidłowe korzystanie z terenu zgodnie z jego przeznaczeniem takich jak: obiekty 
towarzyszące garażowo – gospodarcze, drogi wewnętrzne, place manewrowe, miejsca do parkowania 
dla samochodów, dojścia i dojazdy, uzbrojenie terenu, zieleń. 
 
Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MU, 2MU, 3MU ustala się przeznaczenie      

    podstawowe: zabudowa  mieszkaniowo-usługowa. 

• Dopuszcza  się lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, 
usługowej, mieszkaniowo – usługowej, zagrodowej, zabudowy letniskowej. 

• Dopuszcza się lokalizowanie usług jako wbudowane lub usługi jako obiekty wolnostojące. 

• Dopuszcza się lokalizację zabudowy wielorodzinnej jedynie po realizacji rozbudowy gminnej 

• sieci wodno – kanalizacyjnej. 

Uzupełniające zagospodarowanie terenu: 

• urządzenia rekreacyjne, place zabaw, 

• zieleń towarzysząca, 

• obiekty towarzyszące garażowo – gospodarcze,  

• drogi wewnętrzne, place manewrowe, miejsca do parkowania dla samochodów, 

• dojścia i dojazdy,  

• uzbrojenie terenu. 
 

Granicami planu miejscowego objęto działkę nr 161 stanowiącą grunty użytków 
sklasyfikowanych jako RV I PsIV oraz część działki nr 162 - RIVb i RIVa, i część działki 148 RIVa, 
RIVb i RV. Przedmiotowy teren w obowiązującym MPZP Miasta i Gminy Międzylesie (Uchwała Nr 
XXVII/183/05 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 31 maja 2005 r.) jest przeznaczony pod użytki 
rolne. Wyżej wymieniony teren jest położony w sąsiedztwie istniejącej zabudowy wsi Nagodzice 
i posiada dostęp do drogi publicznej. Inwestorzy zamierzają przeznaczyć teren pod funkcję 
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mieszkaniową i usługową. Zamierzenie jest zgodne z ustalenia obowiązującego Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie. 

 
Powiązanie projektu zmiany planu miejscowego z innymi dokumentami 

Ustalenia projektu zmiany planu miejscowego są powiązane i nie naruszają ustaleń studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzylesie uchwalonego 
Uchwałą Nr XLV/241/2018 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 28 sierpnia 2018 roku. 
 

3. ISTNIEJĄCY STAN ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNE ZMIANY TEGO STANU W 
PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU. ISTNIEJĄCE 
PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI 
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU. 

3.1 Położenie, stan istniejący 

Tereny objęte opracowaniem zlokalizowane są na terenie gminy Międzylesie, w obrębie 
Nagodzice, położonej w południowej części województwa dolnośląskiego w powiecie kłodzkim. 

Pod względem geograficznym tren opracowania znajduje się na terenie Kotliny Kłodzkiej, 
mezoregionu Rów Górnej Nysy, który jest częścią makroregionu Sudety Środkowe, na obszarze 
Wysoczyzny Międzylesia. 

Obszar opracowania znajduje się na północ od miasta Międzylesie w bliskim sąsiedztwie osi 
komunikacyjnej regionu – drogi krajowej nr 33, w obrębie wsi Nagodzice. 

Wieś posiada łańcuchowy układ zabudowy. Osiami takiego układu były dwie przebiegające 
równolegle do koryta rzeki drogi. Wieś o charakterze rolniczym, prawie całkowicie pozbawiona 
zaplecza handlowego. 

Obszar objęty MPZP, zgodnie z ewidencją gruntów to w przeważającej części  grunty orne R 
klasy IVa - gleby orne średniej jakości, lepsze, IVb - gleby orne średniej jakości, gorsze oraz klasy V- 
gleby orne słabe. Stanowią one ok 6,83 ha powierzchni MPZP, częściowo uprawiane. 
Pozostałą część terenu objętego MPZP stanowią pastwiska trwałe Ps IV – ok. 0,43 ha. 



 

 
Ryc. 1 Planowane przeznaczenie terenu w MPZP na tle ortofotomapy



 

Część terenu  gruntów ornych porośnięta jest młodym drzewostanem o charakterze mieszanym. 
Na terenie użytku Ps widoczna sukcesja drzewostanu. 
 

 
Fot. 1 Widok na teren oznaczony w MPZP jako 3MU, w kierunku północnym 

 
Fot. 2 Widok na zadrzewienie młodnikiem na terenie oznaczonym w MPZP jako 3MU 
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Fot. 3 Widok na teren oznaczony jako 2 MU, po prawej stronie droga krajowa nr 33. 
 

 
Fot. 4 Widok na teren oznaczony w MPZP jako 1 MU 
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3.2. Rzeźba terenu, budowa geologiczna, złoża kopalin obszary i tereny górnicze, osuwiska 

 
Obszar objęty zmianą MPZP położony jest na wysokości ok. 450 m n.p.m. Sam teren jest 

stosunkowo płaski, od strony zachodniej opada w kierunki doliny rzeki Nysy Kłodzkiej. 
Wysoczyzna Międzylesia położona jest w południowej części Rowu Górnej Nysy. W środkowej 

części wysoczyzny położona jest miejscowość Międzylesie. Od wschodniej strony wysoczyzna 
ograniczona jest Masywem Śnieżnika, od zachodu Górami Bystrzyckimi, na północy graniczy z 
Obniżeniem Bystrzycy Kłodzkiej, a od południa zamknięta jest Przełęczą Międzyleską. 

Wysoczyzna Międzylesia to niewielkie płaskie wyniesienie pomiędzy górami, położone średnio 
na wysokości 500 m n.p.m., która jako podjednostka Rowu Górnej Nysy stanowi teren o podobnym 
charakterze. Jest to obszar wyżynny w kształcie zbliżonym do czworokąta, z doliną Nysy Kłodzkiej o 
kierunku północ – południe. Wysoczyzna wznosi się nieznacznie na południe w kierunku Przełęczy 
Międzyleskiej. Wschodnie zbocza wysoczyzny wznoszą się w kierunku Masywu Śnieżnika, a zachodnie 
w kierunku Gór Bystrzyckich i są wyraźnie łagodniejsze. Wysoczyzna stanowi niezalesioną kotlinę 
podgórską, co ma decydujący wpływ na rolniczy charakter tego terenu. 

Obszar ten powstał w czasie najstarszych ruchów górotwórczych, które doprowadziły do 
wydźwignięcia sąsiednich masywów górskich i nie podlegał zmianom w czasie późniejszych fałdowań. 
Ostateczny wygląd wysoczyzna otrzymała w okresie epoki lodowcowej, kiedy to lądolód skandynawski 
naniósł w dolinę warstwę osadów. Formacje geologiczne występujące w podłożu Wysoczyzny, 
przykryte są osadami czwartorzędu: piaskami, żwirami, iłami, glinami oraz lessami, a także osadami 
polodowcowymi. Podłoże zbudowane jest ze skał metamorficznych wieku paleozoicznego oraz z 
piaskowców i mułowców, a podrzędnie ze zlepieńców górnokredowych 

Cały obszar wysoczyzny jest wyżynny z niewyraźnie zaznaczonymi wzniesieniami poprzecinany 
licznymi płytkimi dolinami potoków. W środkowej części wysoczyzny wznosi się kilka wzniesień z 
jednym z wyższych Sikornikiem (550 m n.p.m.), natomiast część północna to płaski teren lekko 
pofałdowany nieznacznie opadający w kierunku zachodnim. 

 
Na podstawie danych zawartych udostępnionych na stronie Państwowego Instytutu Geologicznego - 

Państwowego Instytutu Badawczego, portal MIDAS, stwierdzono, że na obszarze objętym zmianą MPZP nie 
występują złoża surowców mineralnych, obszary górnicze ani tereny górnicze. 

 
Na podstawie danych zamieszczonych na platformie Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO, adres: 

http://geoportal.pgi.gov.pl,) Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, 
planowana zmiana MPZP znajduje się poza osuwiskami i terenami zagrożonymi występowaniem osuwisk. 
 

3.3. Gleby 

Obszar objęty MPZP to zgodnie z ewidencją gruntów: grunty orne R klasy: 
IVa - gleby orne średniej jakości, lepsze – ok. 1,87 ha 
IVb - gleby orne średniej jakości, gorsze – ok. 2,75 ha 
V - gleby orne słabe – ok. 2,21 ha 

Część terenu objętego MPZP stanowią pastwiska trwałe Ps IV – ok. 0,43 ha 
 
Największy udział w powierzchni objętej MPZP mają gleby orne średniej jakości gorsze oraz 
gleby orne słabe. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3w_G%C3%B3rnej_Nysy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzylesie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Masyw_%C5%9Anie%C5%BCnika
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3ry_Bystrzyckie_(Sudety)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obni%C5%BCenie_Bystrzycy_K%C5%82odzkiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prze%C5%82%C4%99cz_Mi%C4%99dzyleska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nysa_K%C5%82odzka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Epoka_lodowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/L%C4%85dol%C3%B3d
https://pl.wikipedia.org/wiki/Osady
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czwartorz%C4%99d
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piasek
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBwir
https://pl.wikipedia.org/wiki/I%C5%82_(ska%C5%82a)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Glina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Less
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ska%C5%82y_metamorficzne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Paleozoik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piaskowiec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zlepieniec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sikornik_(Wysoczyzna_Mi%C4%99dzylesia)
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Na podstawie danych pochodzących z mapy glebowo-rolniczej dostępnej na portalu 
https://geoportal.dolnyslask.pl, stwierdzono, że na terenie objętym MPZP występuje typ gleby: gleby 
brunatne właściwe.  

Na terenie objętym MPZP zidentyfikowano dwa kompleksy przydatności rolniczej:  zbożowo-pastewny 
górski, oraz zbożowy - górski 
 

3.4. Warunki hydrogeologiczne 

3.4.1 Wody powierzchniowe 

 
Teren objęty zmianę MPZP leży w granicach dorzecza Odry w regionie wodnym środkowej Odry.  

Na podstawie danych pochodzących z hydroportalu Wód Polskich  
(https://isok.gov.pl/hydroportal.html), stwierdzono, że teren objęty MPZP leży w granicach zlewni 
elementarnych dwóch cieków:  

• Nysy Kłodzkiej 

• Szklarki 

Lokalizacja terenów objętych niniejszym opracowaniem na tle opisanego wyżej układu cieków 
przedstawia rycina poniżej. 

 

 
Ryc. 2 Lokalizacja terenu objętego zmiana MPZP na tle cieków wodnych 

 

https://isok.gov.pl/hydroportal.html
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Jednolite części wód powierzchniowych 

Obszar objęty opracowaniem położony jest w obrębie JCWP Nysa Kłodzka od źródeł do 
Różanki (kod JCWP: PLRW60004121169).  

Jest to naturalna część wód.  
Ocena stanu: DOBRY 
Stan chemiczny: DOBRY 
Stan ekologiczny: DOBRY 
Cel środowiskowy: dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny 
Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego: niezagrożona 
 

3.4.2. Wody podziemne 

 
Teren objęty zmianą MPZP położony jest na obszarze Jednolitej Części Wód Podziemnych o nr 

PLGW 6000125. 
Obszar  JCWPd  nr  125  ma  generalnie  układ  południkowy,  co  wiąże  się  z  kierunkami  biegu 

głównych cieków na tym terenie Nysy Kłodzkiej oraz Ścinawki jak i z zasięgiem zlewni tych rzek. 
Hydroizohipsy  użytkowych  poziomów  wodonośnych  wskazują  na  zmienny  kierunek  głównego 
przepływu  wód  podziemnych.  W  południowej  części  obszaru  tj.  w  rejonie  Rowu  Nysy  jest  to 
głównie  kierunek  północny Wysokości powierzchni  piezometrycznych  kształtują  się  w  granicach  
od  660  m  n.p.m  w  zachodniej  części  jednostki  do  320  m  n.p.m.  w  części  wschodniej.  Bazą  
drenażu  dla  poziomu przypowierzchniowego oraz użytkowych poziomów wodonośnych są doliny 
Nysy Kłodzkiej oraz Ścinawki. 
 

 
Ocena stanu JCWPd PLGW 6000125 
Stan ilościowy  dobry  
Stan chemiczny  dobry  
Ogólna ocena stanu JCWPd dobry  
Ocena ryzyka niespełnienia celów 

środowiskowych  
niezagrożona  

 

Cele środowiskowe: 

• dobry stan chemiczny,  

• dobry stan ilościowy 

 

 

3.4.3. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych 

 
Teren objęty zmianą MPZP nie leży w zasięgu GZWP. Najbliższy  Główny Zbiornik Wód 

Podziemnych nr 339 „Śnieżnik Góry Bialskie” jest położony w odległości ok. 4,4 km na wschód od 
obszaru objętego MPZP. 
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3.4.4. Ujęcia wód 

Na terenie objętym MPZP nie zidentyfikowano ujęć wód podziemnych. 

3.4.5. Zbiornik wodne, ujścia rzek 

Na terenie objętym MPZP nie znajdują się zbiornik wodne. W odległości ok. 650 m w kierunku 
północny od terenu objętego MPZP znajduje się ujcie potoku Szklarka do rzeki Nysa Kłodzka. 

3.4.6. Obszary szczególnego zagrożenia powodzią 

W myśl art. 16 pkt. 34 ustawy Prawo wodne przez obszary szczególnego zagrożenia powodzią 
rozumie się: 

• obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1 %; 
• obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 

10 %; 
• obszary między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim 

brzegiem, w który wbudowano wał przeciwpowodziowy, a także wyspy i przymuliska, o 
których mowa w art. 224, stanowiące działki ewidencyjne; 

• pas techniczny (strefa wzajemnego bezpośredniego oddziaływania morza i lądu). 
 

Zgodnie z informacjami podanym na mapach zagrożenia powodziowego dostępnych na stronie 
hydroportalu Wód Polskich (wody.isok.gov.pl), obszar zmiany MPZP znajduje się poza obszarami 
szczególnego zagrożenia powodzią. 

3.5. Warunki klimatyczne, uzdrowiska 

Klimat obszaru objętego zmianą MPZP jest umiarkowany środkowoeuropejski śródgórski, 
zdeterminowany dwoma czynnikami: wysokością nad poziomem morza i układem orograficznym. Na 
skutek ukształtowania terenu występują tutaj lokalne systemy cyrkulacji powietrza, powodujące 
powstawanie w każdej dłuższej dolinie wiatrów dolinowych, które spełniają istotną rolę w kształtowaniu 
się klimatu regionu. Występują tu również ciepłe i suche wiatry fenowe. Wpływają one na zmniejszenie 
wilgotności powietrza, podwyższenie temperatury i zmniejszenie zachmurzenia. Zimą przyspieszają 
topnienie śniegu, a latem hamują wegetację roślin. W maju i we wrześniu często tworzą się kompleksy 
wyżowe, utrzymujące piękną pogodę. Pory roku są łatwo rozpoznawalne i wyznaczane przez przebieg 
temperatury: ciepła i wilgotna wiosna, ciepłe i często suche lato, chłodna i wilgotna jesień oraz mroźna 
zima ze znacznymi opadami śniegu. Zachmurzenie średnie występuje w okresie jesienno-zimowym, 
najmniejsze w lecie. Okres wegetacyjny trwa ponad 210 dni. 
 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, 
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. 2021 poz. 
1301), na terenie objętym zmianą MPZP oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie znajdują się obszary 
o statusie uzdrowiska.  

3.6. Powietrze atmosferyczne 

Największym antropogenicznym źródłem emisji do powietrza jest proces spalania paliw w 
celach grzewczych oraz zanieczyszczenia komunikacyjne. Niska  emisja  generowana jest  przez  
kotłownie  w  budynkach  indywidualnych,  wykorzystujące  przestarzałe piece na paliwo stałe.  System  
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drogowy  wymagający  przebudowy  i  stałych  nakładów  na  modernizację  stanu nawierzchni. 
Jakość powietrza kontrolowana jest w systemie Państwowego Monitoringu Środowiska poprzez 

pomiary podstawowych zanieczyszczeń powietrza, dla których określane są dopuszczalne lub docelowe 
poziomy stężeń.  

Ocena poziomów substancji w powietrzu wykonywana jest na podstawie pomiarów 
prowadzonych w ramach wojewódzkiej sieci monitoringu powietrza, w skład której wchodzą: 
automatyczne stacje pomiarów jakości powietrza, stacje manualne (oznaczenia wykonywane w 
laboratoriach), stacje mobilne oraz punkty pomiaru zanieczyszczenia powietrza metodą pasywną. 

Na terenie objętym MPZP nie prowadzono badań monitoringowych jakości powietrza.  
 

3.7. Klimat akustyczny 

Podstawowym wskaźnikiem klimatu akustycznego jest równoważny poziom dźwięku, który 
również może być wyznaczony jako suma poziomów odnoszących się do różnych źródeł.. Tereny, na 
których eksponowany jest hałas o szczególnie wysokim poziomie, przy którym zauważa się wyraźny 
wpływ na zdrowie, zaliczamy do terenów o szczególnej uciążliwości hałasu. 

Zagrożenie przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu na terenie objętym MPZP związane jest 
z układem komunikacyjnym – drogą krajową nr 33, której skrajnia jedni zlokalizowana jest w 
odległości min. ok. 51 m od granic nieprzekraczalnych linii zabudowy MPZP w najbliższym 
położeniu. 

Zdecydowana  większość  terenów  zabudowy  mieszkaniowej  zlokalizowanej w sąsiedztwie  
głównych  szlaków  komunikacyjnych  narażona  jest  na  występowanie ponadnormatywnych  
poziomów  hałasu  zarówno  w  porze  dziennej  jak  i  nocnej. Jednym  z  głównych  czynników  
uciążliwości  na  terenach  zabudowy  mieszkaniowej jest  ruch  pojazdów  ciężkich.  Ograniczenie  
emisji  hałasu  w  istniejących  układach komunikacyjnych  i  zabudowy  jest  trudne  do  osiągnięcia  
ze  względu  na  lokalizację budynków  w  bezpośrednim  otoczeniu  tras  komunikacyjnych. 

Na odcinki drogi krajowej nr 33 biegnące w sąsiedztwie obszaru objęte MPZP nie prowadzono  
pomiarów  hałasu  drogowego, ani nie modelowano wartości  immisji hałasu na terenach 
przyległych. 

3.8. Walory krajobrazowe, wartości kulturowe, zabytki 

 
Walory krajobrazowe terenu objętego zmianą MPZP są uwarunkowane położeniem terenu na 

obszarze Wsoczyzny Międzyleskiej oraz faktycznym zagospodarowaniem terenów przyległych do 
obszaru objętego MPZP. 

Krajobraz wysoczyzny przedstawia krajobraz wyżynny. Najwyższe wzniesienia terenu nie 
przekraczają 600 m n.p.m. Cały obszar jest płaski, lekko pofałdowany i łagodnie rozcięty stosunkowo 
płytkimi dolinami cieków wodnych – Nysy Kłodzkiej oraz Szklarki.  

Krajobraz obszaru sąsiedniego do obszaru objętego MPZP kształtuje mozaika pół uprawnych oraz 
zadrzewień zlokalizowanych wzdłuż koryt drzew, dróg oraz przydomowych nasadzeń. Jest to teren 
słabo zalesiony, w małym stopniu zaludniony, o charakterze rolniczym 

Wieś Niegodzice ma charakter łańcuchowy, rozproszony. Położona jest wzdłuż drogi lokalnej o 
układzie północ – południe, do której równolegle biegnie od strony wschodniej droga krajowa nr 33.  

Obszar objęty MPZP znajduje się pomiędzy osią drogi lokalnej a droga krajową nr 33, które to 
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drogi łączą się na północ od obszaru MPZP. 
 

Na terenie objętym MPZP nie występują zabytki, dobra kultury współczesnej.  
 
Dla potrzeb niniejszego opracowania przeanalizowano: dane dotyczące zabytków przedstawione 

na portalu: portal zabytek.gov.pl oraz pismo Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
we Wrocławiu, Delegatura w Wałbrzychu z dnia 03.03.2022 r., opiniujące ustalenia niniejszej zmiany 
MPZP>  
Stwierdzono, że na terenie objętym MPZP nie znajdują się zabytki podlegające ochronie. 
 
Zgodnie z powołanym pismem na terenie opracowania mogą znajdować się potencjalne stanowiska 
archeologiczne, co do których należy stosować ogólne przepisy ustawy o ochronie zabytków oraz opiece 
nad zabytkami. 
 

3.9. Uwarunkowania przyrodnicze: obszary chronione, szata roślinna i świat zwierzęcy. 

Szata roślinna 
 

Gatunki roślin, siedliska przyrodnicze 
 
Gmina Międzylesie leży na styku dwóch okręgów geobotanicznych – część zachodnia do okręgu 

środkowosudeckiego, a część  wschodnia  do  wschodniosudeckego.  Flora  okręgu  środkowosudeckiego  
ma  charakter  przejściowy  między zachodnio- i wschodniosudeckim okręgiem geobotanicznym w 
związku z czym jego roślinność nie posiada zbyt wielu cech  indywidualnych.  Do  okręgu  tego  należy  
na  terenie  gminy  Międzylesie  obszar  Gór  Bystrzyckich.  Dla  okręgu środkowosudeckiego typowe 
są m.in. brzoza karłowata, przytulia hercyńska, omieg górski. 

Szata roślinna na omawianym obszarze zmienia się wyraźnie wraz ze wzrostem wysokości n.p.m. 
tereny położone do wysokości  400  m  n.p.m.  to  piętro  pól  uprawnych  i  najwcześniejszego  
osadnictwa.  Nastąpiły  tu  najsilniejsze przekształcenia  szaty  roślinnej  związane  z  działalnością  
gospodarczą  człowieka.  Lasy  zostały  prawie  zupełnie wytrzebione a ich miejsce zajęły uprawy rolne, 
liczne łąki i pastwiska oraz tereny zabudowane. 

Obszar  400-1000  m  zajmuje  piętro  regla  dolnego,  obejmujące  wszystkie  pasma  Sudetów.  
Właściwy  dla  niego drzewostan  to  las  mieszany,  składający  się  przeważnie  z  buka,  jawora  i  
grabu,  z  licznymi  okazami  jodły  i  sosny.  

Do  najważniejszych  nieleśnych  zbiorowisk  zastępczych  należą  łąki,  stanowiące  znaczny  
udział  powierzchni  nieleśnej gminy.  Dominują  łąki  wilgotne  położone  w  płaskich  dolinach  cieków  
i  potoków  pod  względem  fitosocjologicznym zaliczane  do  związku Calthion.  Aktualnie,  w  związku  
z  zaniechaniem  użytkowania  wiele  z  nich  podlega  sukcesji w wyniku której przekształcają się w 
zbiorowiska ziołoroślowe (Filipendulenion) lub zarośla łozowe. Częstym elementem tych  
seminaturalnych  zbiorowisk  są  storczyki  tj.  kukułka  szerokolistna (Dactylorhiza  majalis),  czy  też  
listera  jajowata (Listera  ovalis).  Na  siedliskach  mniej  wilgotnych  w  niższych  położeniach  występują  
łąki  świeże (Arrhenaterion), a w wyższych łąki górskie (Poligono-Trisetion). W okolicach wododziałów, 
w miejscach wypłaszczonych o utrudnionym odpływie  wód  gruntowych,  wykształcają  się  torfowiska  
przejściowe,  w  których dominują mszaki  z  rodzaju Sphagnum towarzyszą  im  rośliny  naczyniowe  
tj.  wełnianka  wąskolistna  (Eriophorum  angustzfolium),  wełnianka  pochwowata (Eriophorum 
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vaginatum). Na aluwiach rzeki Dzikiej Orlicy wykształcają się zbiorowiska ziołoroślowe, w których 
dominują  wysokie  byliny  tj.  ciemiężyca  zielona (Veratrum  lobelianum), jaskier platanolistny  
(Ranunculus  platanfolius),  którym towarzyszy parzydło leśne (Aruncus dioicus) oraz gatunki typowo 
łęgowe tj. śnieżyca przebiśnieg i śnieżyczka wiosenna. Zbiorowiska  można  zaliczyć  do  klasy Berulo-
Adenostyletea,  a  o  ich  szczegółowej  przynależności  fitosocjologieznej trudno przesądzać na obecnym 
etapie badań. Roślinność wodna w badanej gminie ograniczona jest do strumieni i rzek górskich,  
ponieważ  naturalne  zbiorniki  wód  stojących  w  gminie  nie  występują.  Rzeki  górskie  płynące  w  
rejonach rolniczych  są  dość  znacznie  zanieczyszczone,  co  decyduje  o  ubóstwie,  a  często  
całkowitym  zaniku  roślinności porastającej kamieniste dna rzeczne (zbiorowiska włosieniczników). W 
potokach górskich dominującymi komponentami zbiorowisk roślinnych są mszaki wodne. 

Wykorzystując materiały źródłowe - Inwentaryzację Przyrodniczą Gminy Międzylesie, (W. 
Jankowski, Fulica, Wrocław 2002 r.), na terenie inwestycji nie stwierdzono w rejonie objętym MPZP 
nie stwierdzono występowania cennych gatunków roślin. 

Celem określenia oddziaływania ustaleń zmiany MPZP na rośliny dokonano także oględzin 
terenowych, przy udziale specjalisty botanika,  w miesiącu lipcu 2022 roku, terenu objętego MPZP.  

Wyniki oględzin przedstawiono w rozdziale 5.3 niniejszej prognozy. W wyniku oględzin nie 
stwierdzono występowania na terenie objętym MPZP siedlisk przyrodniczych ani gatunków 
chronionych roślin, które były by w kolizji z planowanym zagospodarowaniem terenu. 
 

Gatunki zwierząt 
 
W podziale zoogeograficznym Nysa Kłodzka jest granicą dwóch regionów występowania 

gatunków zwierząt: zachodnio i wschodniosudeckiego. Region wschodniosudecki, w związku z 
lepszymi warunkami siedliskowymi, posiada bogatszą faunę. Zamieszkuje tu ponad 100 gatunków 
więcej niż w regionie zachodniosudeckim. Są to przede wszystkim gatunki karpackie,  tj.:  pomrów  
błękitny,  ślimak  Lubomirskiego,  chrząszcz  biegacz,  traszka  karpacka.  Z  kolei  w  regionie 
zachodniosudeckim, gdzie leży wieś Niemojów dość licznie reprezentowane są gatunki alpejskie (np. 
świdrzyk ozdobny czy świergotek nadwodny) oraz  borealnogórskie  (trzmiel,  świdrzyk  nadrzewny,  
drozd  obrożny,  orzechówka).  Wśród  większych  ssaków  na omawianym terenie można wymienić 
żyjące tu dość licznie sarny, jelenie, dziki oraz lisy. Spośród  wielu  gatunków  małych  gryzoni 
najczęściej występuje kuna leśna, kamionka, łaska, tchórz, gronostaj, popielica, orzesznica i koszatka. 
Z pośród awifauny na uwagę zasługują: jarząbek, sowa włochata, głuszec, cietrzew, drozd obrożny, 
pliszka, pluszcz, kopciuszek  i  in.  Fauna  owadów  jest  stosunkowo  bogata,  a  w  jaskini  Solna  Jama  
zamieszkuje  endemiczny  gatunek bezskrzydłego owada.  W górskich potokach licznie występuje 
pstrąg.  Z tutejszej fauny chronione są między innymi następujące  gatunki:  trzmiele,  paź  żeglarz,  
biegacze,  traszki,  jaszczurka  zwinka  i  żyworodna,  padalec,  gniewosz, zaskroniec,  myszołów  
zwyczajny  i  włochaty,  pustułka,  sowy,  jerzyk,  kukułka,  dzięcioły,  orzechówka,  wilga,  płochacz 
skalny, drozdy, pluszcz, skowronki, jaskółki i pliszki oraz z ssaków — ryjówki, jeże, kuna domowa, 
łasica łaska, gronostaj i koszatkowate. 

Dzika Nysa Kłodzka jest środowiskiem występowania gatunków ryb, takich jak: strzelba 
potokowa, minóg rzeczny. 

Wykorzystując materiały źródłowe - Inwentaryzacja Przyrodnicza Gminy Międzylesie, (W. 
Jankowski, Fulica, Wrocław 2002 r.), na terenie objętym MPZP nie stwierdzono występowania 
cennych gatunków zwierząt.  
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3.9.1 Powiązania ekologiczne 

Na terenie objętym MPZP nie został wyznaczony korytarz ekologiczny w ramach sieci korytarzy 
ekologicznych wg ,,Projektu korytarzy ekologicznych łączących Europejska Sieć Natura 2000 w 
Polsce” (Jędrzejewski i in. 2005), zaktualizowanych w latach2010-2012 przez Instytut Biologii Ssaków 
PAN w Białowieży. Najbliższy korytarz ekologiczny znajduje się w odległości ok. 1,8 km w kierunku 
zachodnim. 
 

Głównym lokalnym korytarzem migracyjnym na tym terenie jest dolina rzeki Nysy 
Kłodzkiej, wraz z zadrzewieniami zlokalizowanymi wzdłuż rzeki. 

 
Przedmiotowy MPZP – nie ogranicza aktualnej migracji zwierząt na tym kierunku.  

3.9.2 Formy ochrony przyrody 

Obszar objęty zmianą MPZP znajduje się poza formami ochrony przyrody. 
Najbliżej położone formy ochrony przyrody to 
• Obszar Chronionego Krajobrazu Gór Bystrzyckich i Orlickich położony w odległości ok. 1,6 

km w kierunku zachodnim od granicy terenu objętego zmianą MPZP; 

• Śnieżnicki Park Krajobrazowy położony ok. 3,1 km od granicy terenu objętego zmianą 
MPZP w kierunku wschodnim; 

Zgodnie z danymi dostępnymi na stronie geoserwisu GDOŚ https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 
Na terenie objętym MPZP nie występują pomniki przyrody. 

3.10. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 

projektowanego dokumentu. 

Istniejące  problemy  ochrony  środowiska na terenie gminy Międzylesie,  istotne  z  punktu  
widzenia  realizacji projektowanego dokumentu, to:  

 
a) Lokalne potencjalne zanieczyszczenie  wód  powierzchniowych  i  podziemnych   
 

Realizacja ustaleń MPZP spowoduje wytwarzanie ścieków komunalnych, które będą 
odprowadzane do środowiska. Z uwagi na brak kanalizacji gminnej, odprowadzanie ścieków bytowych 
będzie następowało do przydomowych oczyszczalni ścieków lub zbiorników bezodpływowych zgodnie 
z przepisami odrębnymi; 

 
b) emisja zanieczyszczeń atmosferycznych ze źródeł punktowych (użytkowanie instalacji 

grzewczych o niskiej sprawności opartych o paliwa stałe);  
 

Problem zanieczyszczenia powietrza i niskiej emisji jest typowy dla obrazu Kotliny Kłodzkiej. 
Poziom  emisji  wyznacza  głównie  emisja niska  oraz  emisja  komunikacyjna. 

Zabudowa mieszkaniowa może przyczyniać się do nasilenia problemu niskiej emisji na terenie 
Nagodzic w przypadku zastosowania kotłów na paliwo stałe niespełniających norm emisji. 

 

https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
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Projekt MPZP określa zaopatrzenie w ciepło w oparciu o paliwa ekologiczne, spalane w 
urządzeniach w sposób nie powodujący przekroczenie norm emisji zanieczyszczeń dopuszczonych 
przepisami odrębnymi. Energię ze źródeł odnawialnych o mocy urządzeń wytwarzających energię do 
100 kW, urządzeń wykorzystujących energię wiatru o mocy nie większej niż moc mikroinstalacji 
zgodnie z przepisami odrębnymi, oraz zgodnie z przepisami uchwał antysmogowych. 
 

4. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU REALIZACJI 
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ SPOSOBY W JAKICH TE CELE I INNE 
PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE W PROJEKCIE 
PLANU 
 

Cele ochrony środowiska ustalone na szczeblu międzynarodowym i wspólnotowym realizowane 
są w Polsce poprzez odpowiednie akty prawne w tym ustawy i rozporządzenia – m.in. ustawę z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko na podstawie, której sporządzona 
została niniejsza prognoza. Dokumentami międzynarodowymi istotnymi z punktu widzenia dokumentu 
są: 

 
Konwencja o bioróżnorodności biologicznej - celem konwencji jest ochrona światowych zasobów 
różnorodności biologicznej na wszystkich trzech poziomach, tzn. w obrębie gatunku, pomiędzy 
gatunkami oraz ekosystemami. Konwencja uznaje też, że ochrona różnorodności biologicznej jest 
wspólną troską ludzkości i integralną częścią procesu rozwoju świata. W aspekcie praktycznym wyraża 
się to m.in. jednakowym traktowaniem wszelkich ekotypów gatunków, ochroną siedlisk ubogich, o 
niewielkiej liczbie gatunków, które wcześniej nie były traktowane jako równorzędne z siedliskami 
bogatymi w gatunki. Głównymi postanowieniami konwencji są: 
 zalecenie rozszerzenia zasięgu ochrony poza obszary i gatunki chronione oraz zaostrzanie 

reżimu ochronnego na istniejących obszarach chronionych,  
 objęcie ochroną odmian, ras i gatunków udomowionych roślin i zwierząt, a w szczególności 

odmian, ras i gatunków starych i lokalnych,  
 zrównoważone użytkowanie zasobów biologicznych oraz sprawiedliwy podział korzyści z 

niego wynikających, 
 

W Traktacie ustanawiającym Wspólnotę europejską wskazano na konieczność „wysokiego 
poziomu ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego”. W dokumencie tym Art. 6 precyzuje: 
„przy ustalaniu i realizacji polityk i działań Wspólnoty, o których mowa w artykule 3, w szczególności 
w celu wspierania stałego rozwoju, muszą być brane pod uwagę wymogi ochrony środowiska 
naturalnego”. Ustalenia traktatu zostały wprowadzone w życie za pomocą dyrektyw. W zakresie 
ochrony przyrody mają zastosowanie głównie trzy dyrektywy. Są to : Dyrektywa Ptasia 79/409/EWG 
(DP), Dyrektywa Siedliskowa 92/43/EWG (DS) oraz Dyrektywa 2004/35WE zwana „szkodową” 
(DSZ). 

Celem Dyrektywy Ptasiej jest zapewnienie ochrony gatunków ptaków lęgowych oraz 
migrujących na terenie Wspólnoty Europejskiej. Dyrektywa Siedliskowa wskazuje i obejmuje ochroną 
ważne w skali europejskiej gatunki flory i fauny oraz typy siedlisk przyrodniczych. Na mocy tych 
dyrektyw tworzy się obszary specjalnej ochrony ptaków i specjalne obszary ochrony siedlisk w ramach 
sieci Natura 2000.  
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Z dokumentów krajowych, w których określono cele ochrony środowiska istotne z punktu 
widzenia projektu planu jest Polityka ekologiczna państwa 2030 – strategia rozwoju w obszarze 
środowiska i gospodarki wodnej. Jest do dokument strategiczny określający cel główny jako rozwój 
potencjału środowiska na rzecz obywateli i przedsiębiorców. Cele szczegółowe określono w odpowiedzi 
na najważniejsze trendy w obszarze środowiska, w sposób umożliwiający połączenie kwestii 
związanych z ochroną środowiska z potrzebami gospodarczymi i społecznymi. 
 

W 2007 r. przeprowadzono nowelizację podstawowego dokumentu strategicznego w dziedzinie 
ochrony przyrody – Krajowej strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności 
biologicznej. Celem nadrzędnym dokumentu jest zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej w 
skali lokalnej, krajowej i globalnej oraz zapewnienie trwałości i możliwości rozwoju wszystkich 
poziomów jej organizacji (wewnątrz gatunkowego, międzygatunkowego, ponadgatunkowego), przy 
jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz konieczności 
zapewnienia odpowiednich warunków życia i rozwoju społeczeństwa . 

Przy zapewnieniu odpowiednich warunków życia i rozwoju należy pamiętać o zasadzie 
zrównoważonego rozwoju, na którą wskazuje Konstytucja RP w art. 5 – „Rzeczpospolita Polska (...) 
zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”. Zgodnie z ustawą – 
Prawo ochrony środowiska poprzez zrównoważony rozwój – rozumie się taki rozwój społeczno - 
gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i 
społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów 
przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb 
poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych 
pokoleń. 

Od czasu akcesji Polski do Unii Europejskiej nastąpiło szereg zmian w przepisach krajowych, 
które miał dostosować prawo polskie do przepisów unijnych. Jedną z tych zmian było dostosowanie 
prawodawstwa polskiego do UE w zakresie polityki wodnej. Zmiany wprowadzone m.in. przepisami 
ramowej dyrektywy wodnej do polskiego Prawa wodnego mają usprawnić działanie obecnie 
funkcjonujących systemów planowania i zarządzania w gospodarce wodnej.  

Zgodnie z przepisami planowanie w gospodarce wodnej odbywa się na w podziale na obszary 
dorzeczy. Dla każdego obszaru opracowuje się plan gospodarowania wodami. Plan gospodarowania 
wodami ustala m.in. cele środowiskowe dla jednolitych części wód i obszarów chronionych. Teren, 
który obejmuje miejscowy plan zagospodarowania dla obszaru strefy ochrony uzdrowiskowej A 
znajduje się w dorzeczu Odry. Dla tego dorzecza został ustanowiony „Plan gospodarowania 
wodami na obszarze dorzecza Odry” zatwierdzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 
października 2016 r.  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967)  

Cel środowiskowy określonych dla JCWP, obejmującej tereny zmiany MPZP to: dobry stan 
ekologiczny, dobry stan chemiczny. Osiągnięcie celu niezagrożone. 

Zgodnie z art. 113 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121), jednym z dokumentów 
planistycznych w gospodarowaniu wodami jest program wodno-środowiskowy kraju (PWŚK). 
Dokument ten stanowi realizację wymagań wskazanych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w 
dziedzinie polityki wodnej, tzw. Ramowej Dyrektywie Wodnej, w zakresie konieczności opracowania 
programów działań niezbędnych do wprowadzenia w celu osiągnięcia zakładanych celów 
środowiskowych. PWŚK określa działania podstawowe i uzupełniające zmierzające do poprawy lub 
utrzymania dobrego stanu wód, a jego podsumowanie stanowi kluczowy element planów 
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gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. 
 

W projekcie uchwały miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ujęto cele a 
także inne problemy dotyczące ochrony środowiska w następujący sposób: 

 
ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

 
Dla całego obszaru objętego planem miejscowym ustala się:  

• ochronę potencjalnych zabytków archeologicznych pozyskanych w trakcie prac ziemnych,   
budowlanych lub pozyskanych jako przypadkowe znaleziska. podlegają ochronie prawnej na  
podstawie przepisów odrębnych.  

• wszelkie przedmioty, co do których istnieje przypuszczenie, iż są zabytkiem pozyskane                        
w trakcie robót budowlanych, prac ziemnych lub odkryte jako znalezisko przypadkowe  
podlegają ochronie na podstawie przepisów odrębnych.    

 
W zakresie ochrony krajobrazu kulturowego:  
 

• nową zabudowę należy projektować w sposób zapewniający formę architektoniczną 
dostosowaną do krajobrazu, inspirowaną tradycyjną architekturą sudecką lub dobrą architekturą 
współczesną wkomponowaną w otaczający krajobraz i ukształtowanie terenu. Projektowana 
zabudowa gabarytem, bryłą, charakterem, formą architektoniczną, materiałem i detalem 
architektonicznym winna nawiązywać do architektury regionalnej oraz w sposób harmonijny 
wpisywać się w otaczający krajobraz kulturowy. 

 
ochrona wód podziemnych i powierzchniowych 
 
• odprowadzanie ścieków bytowych do przydomowych oczyszczalni ścieków lub zbiorników 

bezodpływowych zgodnie z przepisami odrębnymi; docelowo do gminnej kanalizacji sanitarnej. 
• w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych zgodnie z przepisami  odrębnymi. 

 
ochrona powietrza atmosferycznego 

• w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się zaopatrzenie w oparciu o paliwa ekologiczne, 
spalane w urządzeniach w sposób nie powodujący przekroczenie norm emisji zanieczyszczeń 
dopuszczonych przepisami odrębnymi. Energię ze źródeł odnawialnych o mocy urządzeń 
wytwarzających energię do 100 kW, urządzeń wykorzystujących energię wiatru o mocy nie 
większej niż moc mikroinstalacji zgodnie z przepisami odrębnymi, oraz zgodnie z przepisami 
uchwał antysmogowych. 

ochrona powierzchni ziemi 
• w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi ustala się wymóg prowadzenia zorganizowanej, 

selektywnej gospodarki odpadami na zasadach określonych w regulaminie utrzymania czystości                 
i porządku na terenie gminy oraz w przepisach odrębnych. 
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5. PRZEWIDYWANE  ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, W TYM ODDZIAŁYWANIA 
ZNACZĄCE WYNIKAJĄCE Z PROJEKTOWANEGO  DOKUMENTU. 

 
Poniżej poddano analizie prawdopodobne oddziaływania na środowisko dla planowanych 

funkcji przewidzianych dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 
 

 
     MU  -   zabudowa mieszkaniowo – usługowa; 

     KDD – tereny na poszerzenie dróg dojazdowych. 
 
W ramach przeznaczenia terenu dopuszcza się lokalizację elementów zagospodarowania terenu 
zapewniających prawidłowe korzystanie z terenu zgodnie z jego przeznaczeniem takich jak: obiekty 
towarzyszące garażowo – gospodarcze, drogi wewnętrzne, place manewrowe, miejsca do parkowania 
dla samochodów, dojścia i dojazdy, uzbrojenie terenu, zieleń. 
 
Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MU, 2MU, 3MU ustala się przeznaczenie      

    podstawowe: zabudowa  mieszkaniowo-usługowa. 

• Dopuszcza  się lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, 
usługowej, mieszkaniowo – usługowej, zagrodowej, zabudowy letniskowej. 

• Dopuszcza się lokalizowanie usług jako wbudowane lub usługi jako obiekty wolnostojące. 

• Dopuszcza się lokalizację zabudowy wielorodzinnej jedynie po realizacji rozbudowy gminnej 

• sieci wodno – kanalizacyjnej. 

Uzupełniające zagospodarowanie terenu: 

• urządzenia rekreacyjne, place zabaw, 

• zieleń towarzysząca, 

• obiekty towarzyszące garażowo – gospodarcze,  

• drogi wewnętrzne, place manewrowe, miejsca do parkowania dla samochodów, 

• dojścia i dojazdy,  

• uzbrojenie terenu. 
 
 
Możliwe zagrożenie dla środowiska wynikające z realizacji ustaleń planu 
 
• wytwarzanie i konieczność zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w 

gospodarstwach domowych;  
• wytwarzanie i konieczność odprowadzania ścieków  
• emisja zanieczyszczeń do atmosfery związanych z ogrzewaniem budynków mieszkalnych; 
• emisja hałasu związanego z funkcjonowaniem obiektów mieszkalno – usługowych. 
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5.1. Oddziaływanie na różnorodność biologiczną 

Różnorodność biologiczna stanowi niezwykłe bogactwo otaczających nas ekosystemów, 
gatunków i genów a jednocześnie zapewnia szeroką gamę niezbędnych usług ekosystemowych: 
żywność, wodę słodką, zapylanie, ochronę przed powodziami. Zjawiska stanowiące główne przyczyny 
utraty różnorodności biologicznej to m.in. przekształcanie siedlisk, nadmierna eksploatacja zasobów 
naturalnych, wprowadzanie i ekspansja inwazyjnych gatunków obcych oraz zmiana klimatu. Dla 
zachowania bioróżnorodności szczególnie ważne oprócz terenów wodnych i leśnych są łąki i pastwiska. 

Pod względem przyrodniczym teren objęty MPZP obejmuje: 

• pola uprawne - nie stanowią terenu cennego pod względem bioróżnorodności; 

• łąki, pastwisko – teren cenniejszy pod względem bioróżnorodności od pola uprawnego, 
jednakże tereny na obszarze objętym zmianą MPZP zawierają typowe gatunki pospolite, obecne 
na podobnych terenach występujących sąsiednio; 

• zadrzewienie – teren cenniejszy pod względem bioróżnorodności niż pole uprawne, młody 
drzewostan, brak drzew o cechach pomnikowych. 

Przewidywane funkcje mieszkaniowe i usługowe w projekcie MPZP z uwagi na ich 
lokalizację na częściowo zurbanizowanym już obszarze zabudowy wsi, która lokalizowana jest 
pomiędzy drogą lokalną, stanowiącą oś łańcucha zabudowy, a drogą krajową DK 33, stanowiącą 
główną oś komunikacyjną w kierunku południowej granicy państwa z Republiką Czeską, nie będą 
stanowiły istotnego zagrożenia dla obniżenia różnorodności biologicznej oraz wpływały 
negatywnie na wartość usług ekosystemowych. 

Realizacja projektu MPZP nie spowoduje utraty i degradacji siedlisk, fragmentacji siedlisk 
przyrodniczych, utarty gatunków, zmian w procesach środowiska naturalnego  ( takich jak nieprzerwany 
przepływ rzek, oczyszczanie się wody, transport osadów przybrzeżnych, erozja), które mogłyby mieć 
długoterminowy wpływ na gatunki i siedliska.  

 

5.2. Oddziaływanie na ludzi 

Realizacja zapisów projektu MPZP nie będzie miała znaczącego wpływu na jakość życia ludzi na 
terenach sąsiednich zamieszkanych.  

Należy jednak zwrócić uwagę, na to że w sąsiedztwie terenu objętego MPZP głównym źródłem 
hałasu jest istniejąca droga krajowa nr 33, która może mieć wpływ na jakość życia ludzi na terenach 
objętych MPZP, które znajdują się najbliżej tej drogi – terenie 2 MU. 

Teren 1 MU znajduje się już w znacznej odległości od drogi krajowej – ok. 247 m, natomiast teren 
3 MU położony jest powyżej jej niwelety (nad skarpą ziemi), co łącznie z pasem zadrzewienia będzie 
ograniczało emisję hałasu z drogi. 
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Ryc. 3 Ukształtowanie terenu w sąsiedztwie obszaru objętego MPZP 

 
Dla odcinka tej drogi krajowej nie zostały opracowane mapy akustyczne, które wskazywałyby 

wartość immisji hałasu w miejscu objętym MPZP. 
Na terenach oznaczonym symbolem MU obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów 

przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe zgodnie z przepisami odrębnymi. 
Dopuszczalne poziomy hałasu ustala się w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 

14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, przy czym dozwolony 
poziom dźwięku w środowisku zależy od rodzaju źródła hałasu i sposobu zagospodarowania terenu z 
uwzględnieniem podziału na porę dnia i porę nocy. Klasyfikację terenów chronionych przeprowadza się 
natomiast w oparciu o zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP), w 
których zgodnie z art. 114 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska określa się funkcje terenów 
podlegających ochronie akustycznej. 

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku w odniesieniu do dróg wyrażone wskaźnikami 
LAeqD i LAeqN, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania 
ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby, zawarte są w ww. rozporządzeniu. 

Czas odniesienia dla poziomów dopuszczalnych obejmuje: 

• 16 godzin występujących w porze dnia (LAeqD ), 

• 8 godzin występujących w porze nocy (LAeqN ). 

Dla terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej dopuszczalny długookresowy średni poziom 
dźwięku A w dB, wynosi  odpowiednio LAeqD = 65 dB, LAeqN = 56 dB. 
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Z uwagi na obecność drogi krajowej wystąpiono, w ramach uzgodnień zapisów MPZP, do zarządcy 
drogi – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.  

W ramach uzyskanej odpowiedzi, zawartej w piśmie z dnia 12.10.2021 r. sygn.. O.WR.Z-
3.438.137.2021.1.mv, zarządca wnosi o uwzględnienie zapisach MPZP,  dla lokalizacji nowej zabudowy 
ograniczenia dla lokalizacji obiektów i funkcji wymagających zapewnienia odpowiednich standardów 
akustycznych na terenach w strefie ponadnormatywnego oddziaływania drogi krajowej. 

Zalecane przez GDDKiA minimalne dopuszczalne odległości obiektów z pomieszczeniami na 
pobyt ludzi w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej od dróg publicznych wynoszą dla 
klasy technicznej drogi GP ( klasa istniejącej DK 33): 

- dla budynków jednokondygnacyjnych – 50 m 
- dla budynków wielokondygnacyjnych – 70 m 
 
Zaleca się, aby takie odległości przyjąć w opracowywanym MPZP, co pozwoli 

zminimalizować oddziaływanie akustyczne istniejącej drogi na ludzi. 
 

5.3. Oddziaływanie na rośliny i zwierzęta 

Celem określenia oddziaływania ustaleń zmiany MPZP na rośliny dokonano oględzin 
terenowych, przy udziale specjalisty botanika,  w miesiącu lipcu 2022 roku, terenu objętego MPZP.  

Szczególną uwagę zwrócono  na obszar łąkowy, który obejmuje część terenu oznaczone jako 1 
MU, 3 MU. Łąki w trakcie kontroli nie były skoszone. 

 
W trakcie kontroli terenowej stwierdzono: 
Obszar objęty zmianą MPZP stanowi tereny typowo rolnicze.  
Łąka na terenie 1 MU jest łąką ruderalną z dużą ilością gatunków synantropijnych takich jak: 
- pokrzywa zwyczajna Urtica dioica 
- trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigejos 
- trybula leśna Anthriscus sylvestris 

 Brak cennych gatunków chronionych. 
Łąka nieużytkowana kośnie od dłuższego czasu, zarastająca nalotem drzew i krzewów takich jak: 
maliny, jeżyny.  
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Fot. 5 Łąka na terenie 1 MU. Zarastanie krzewami i drzewami 

 

 
Fot. 6 Stan łąki na terenie 1 MU. Zarastanie krzewami 
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Tereny objęte częściowo 1 MU oraz 2 MU stanowią pole uprawne orne, przed zbiorem zboża. 
 

 
Fot. 7 Uprawy rolne na terenie 1 MU oraz 2 MU 

 
Łąka na terenie 3 MU stanowi pastwisko, użytkowane jako miejsce wypasu krów. Jest to 

zbiorowisko typowo pastwiskowe ze związku Cynosurion. 
 

 
Fot. 8 Łąka – pastwisko na terenie 3MU, w tle widoczny wypas krów. 
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Lokalne korytarze migracji zwierząt w sąsiedztwie terenu objętego MPZP tj. – wzdłuż rzeki 

Nysy Klodzkiej, oraz sąsiadujących zadrzewień – zostaną zachowane. 
Realizacja funkcji MPZP nie zaburzy lokalnej migracji zwierząt w sposób istotny, ani nie 

ograniczy miejsc jej występowania, żerowania. 
Z uwagi na powyższe  nie przewiduje się zwiększenia negatywnego oddziaływania realizacji 

funkcji MPZP na szatę roślinną, w tym gatunki chronione roślin oraz zwierzęta. 
 

5.4. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi 

Nie przewiduje się wystąpienia znaczącego oddziaływania na powierzchnię ziemi, przy 
zachowaniu norm wnikających przepisów Prawa ochrony środowiska – standardów jakości środowiska. 

Oddziaływania na powierzchnię ziemi wynikające z realizacji funkcji przewidzianych planem 
będą także związane z powstawaniem odpadów komunalnych. Przy zachowaniu właściwej gospodarki 
odpadami na terenie gminy zgodnej z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
nie będą to oddziaływania znaczące. 
 

5.5. Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne 

Realizacja ustaleń MPZP będzie oddziaływała pośrednio na wody podziemne oraz wody 
powierzchniowe. Oddziaływania będą związane gospodarką ściekową nowych obiektów mieszkalnych. 
Nastąpi zwiększona ilość odprowadzanych ścieków sanitarnych do środowiska. 

Zachowanie norm obowiązujących przy wprowadzaniu ścieków opadowych do środowiska oraz 
realizacja obowiązków ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie odprowadzania 
i wywozu ścieków sanitarnych spowoduje, iż nie będą to oddziaływania znaczące.  

Prognozuje się, że realizacja ustaleń MPZP nie wpłynie na stan biologiczny i fizyko-chemiczny  
wód w taki sposób aby wystąpiło dodatkowe ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych 
w planie gospodarowania wodami i nie będzie miała wpływu na stan jakości wód JCWP.  

Prognozuje się, że realizacja ustaleń planu nie będzie miała wpływu na stan  ilościowy  i  
chemiczny  i  nie  spowoduje  nieutrzymania  dobrego stanu  chemicznego  dla analizowanych  JCWPd 
,  ani  nie  pogorszy  dobrego  stanu  ilościowego.   

Przy zachowaniu norm wynikających z przepisów prawa (szczególnie przy wprowadzaniu 
ścieków do wód i do ziemi) nie będą to oddziaływania znaczące. 
 

5.6. Oddziaływanie na powietrze w tym klimat akustyczny 

Prognozuje się, że przy spełnieniu norm wynikających z przepisów prawa, oraz ustaleń ogólnych 
obowiązujących w MPZP nie będą to oddziaływania znaczące. Zgodnie z zapisami planu zaopatrzenie 
w ciepło następować będzie z indywidualnych lub grupowych źródeł ciepła, nie powodujących 
przekroczeń norm emisji spalin  zastrzeżeniem zapisów aktualnej uchwały antysmogowej. 

W zakresie emisji hałasu, funkcje planu nie będą powodowały znaczącej emisji hałasu do 
środowiska, która może spowodować niedotrzymanie standardów jakości środowiska na terenach 
przyległych. 
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5.7. Oddziaływanie na krajobraz 

Realizacja ustaleń MPZP nie przyczyni się także do zmian lokalnego krajobrazu w sposób 
znaczący. Realizacja tej funkcji będzie miała miejsc w niedalekiej odległości od istniejącej  zabudowy 
pomiędzy układem komunikacyjnym wsi a drogą krajową nr 33 i nie spowoduje fragmentacji aktualnej 
funkcji terenu. Nie będą to oddziaływania negatywne.  

 

5.8. Oddziaływanie na klimat 

Wpływ projektu MPZP na klimat oraz jego odporność i adaptacja na zmiany klimatu 
 

W celu oceny oddziaływań związanych z kwestiami klimatu należy rozważyć jaki wpływ będą 
miały przewidywane zmiany klimatu na planowane funkcje w MPZP,  szczególności w perspektywie 
długoterminowej w kontekście odporności funkcji i ich zdolności do poradzenia sobie ze skutkami 
zmian klimatu. 

Jedną z ważniejszych konsekwencji zmian klimatu będzie coraz częstsze występowanie i większy 
zakres zdarzeń ekstremalnych, takich jak powodzie, susze, burze, nawalne deszcze i fale upałów. 

Klimat Polski wykazuje od końca XIX wieku systematyczna tendencje do  wzrostu temperatury 
powietrza z  znaczącym wzrostem od roku 1989; 

Opady nie wykazują jednokierunkowych tendencji i charakteryzują się okresami mniej lub 
bardziej wilgotnymi. Zmieniła się natomiast struktura opadów głównie w ciepłej porze roku; opady są 
bardziej gwałtowne, krótkotrwałe, niszczycielskie powodujące coraz częściej gwałtowne powodzie. 
Jednocześnie  zanikają opady poniżej 1 mm/dobę; 

Skutkami ocieplania się klimatu jest wzrost występowania groźnych zjawisk pogodowych. 
Wyniki analizy scenariuszy klimatycznych wykazują, że: 

• temperatura wykazuje wyraźną tendencję wzrostową na obszarze całego kraju, większe ocieplenie 
jest spodziewane pod koniec stulecia, przyrosty temperatury są zróżnicowane regionalnie i 
sezonowo,  

• wyraźna jest tendencja wydłużenia termicznego okresu wegetacyjnego, zauważa się jego 
wcześniejszy początek, maleje liczba dni z temperaturą minimalną mniejszą od 0 0C a rośnie liczba 
dni z temperaturą maksymalną wyższą od 25 0C, symulacje wskazują na pewne zwiększenie opadów 
zimowych i zmniejszenie opadów letnich pod koniec stulecia; 

Charakterystyki temperatury takie jak np. liczba dni odzwierciedlają wzrostowe tendencje zmiany 
temperatury. Charakterystyki opadowe wykazują wydłużenie okresów bezopadowych, wzrost sumy 
opadów maksymalnych oraz skrócenie okresu zalegania pokrywy śnieżnej. 

Częstość występowania i/lub natężenie niektórych ekstremalnych zjawisk pogodowych w ciągu 
ostatnich 50 lat uległa zmianie, i tak: 
• chłodne noce i dni oraz przymrozki występują rzadziej na większości obszarów lądowych średnich 

szerokości geograficznych, a częściej dni upalne i ciepłe noce , 
• fale upałów są częstsze na większości obszarów lądowych, 
• na większości obszarów wzrosła częstość występowania opadów nawalnych oraz zwiększył się 

udział opadów nawalnych w ogólnej sumie  opadów, 
• w systemach hydrologicznych obserwowany jest zwiększony odpływ i wcześniejsze maksimum 

wiosennego przepływu w rzekach o zasilaniu śnieżnym i lodowcowym oraz wzrost temperatury 
jezior i rzek w wielu regionach, co wpływa na strukturę termiczną oraz jakość wody. 
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Konsekwencje zmian klimatu 
Najważniejsze przeszłe i prognozowane oddziaływania i skutki zmian klimatu dla europy 

środkowo wschodniej to: 
• zwiększenie częstotliwości temperatur ekstremalnych,  
• zmniejszenie opadów w okresie letnim,  
• częstsze występowanie powodzi w okresie zimowym,  
• wzrost temperatury wody,  
• zwiększenie zmienności plonowania roślin uprawnych,  
• zwiększenie zagrożenia pożaru lasów,   
• zmniejszenie stabilności lasu. 

Zmiany klimatu będą wywierać bezpośredni wpływ zarówno na dostawy energii, jak i popyt na 
nią. Oczekuje się również, że mniejsze opady i fale upałów wpłyną negatywnie na proces chłodzenia a 
tym samym wydajność elektrociepłowni. Jeśli chodzi o popyt, coraz częstsze rekordowe temperatury 
latem i związana z nimi potrzeba chłodzenia oraz ekstremalne zjawiska pogodowe będą w szczególności 
wywierać wpływ na dystrybucję energii elektrycznej – powodować zakłócenia w jej dostawie. 

Ekstremalne zjawiska klimatyczne powodują znaczne straty  społeczne i gospodarcze. Uderzają 
one w infrastrukturę (budynki, transport, dostawy energii i wody), stwarzając szczególne zagrożenie 
użytkowania ziemi na gęsto zaludnionych obszarach. 

Zmiany klimatu spowodują znaczne zmiany w zakresie jakości i dostępności zasobów wodnych. 
Zmniejszenie dostępu do wody i pogorszenie jej jakości oraz intensywne fale upałów mogą znacząco 
ograniczyć turystykę letnią. 
 

Adaptacja i przystosowanie się do zmian klimatu 

Wpływ zmian klimatu na gospodarkę przestrzenną i terenu zurbanizowane(zgodnie z opracowaniem: 

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z 

perspektywą do roku 2030). 

Zmiany  klimatyczne  będą prowadziły  do  zmniejszenia  zasobów  przestrzeni  –  m.in.  ze  
względu  na  zwiększone  ryzyko  powodziowe,  wzrost  ryzyka osuwiskowego,  nasilenie  procesów  
erozji  wodnej  i  wietrznej,  deficyt  wody,  podniesienie,  a  także obniżenie  poziomu  wód  gruntowych.  
Zmiany  klimatu  w  kontekście  przestrzennym  oddziałują  na  cały kompleks  problemów  
zagospodarowania  przestrzennego, które  w  skrajnym  przypadku mogą generować konflikty społeczne 
i ograniczać możliwości rozwoju. Miasta  zagrożone  są  bezpośrednio  szczególnie  trzema zjawiskami:  
intensyfikacją  miejskiej  wyspy  ciepła  i  silnymi  ulewami  powodującymi  podtopienia  oraz suszą 
sprzyjającą deficytowi wody w miastach. Miejska  wyspa  ciepła  jest  efektem zaburzonego  przez  
powierzchnie  sztuczne  (asfalt,  beton,  pokrycia  dachów  itp.)  przebiegu  procesów wymiany energii 
między podłożem a atmosferą. Dodatkowo wzmacnia ją wzrastająca temperatura co sprzyja  stresowi  
cieplnemu,  stagnacji  powietrza  nad  miastem,  wzrostowi  koncentracji  zanieczyszczeń powietrza, w 
tym pyłu zawieszonego i smogu. 
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Odporność projektu MPZP na następujące skutki zmian klimatu: 
 
- ryzyko powodziowe  
projekt MPZP odporny na zagrożenie powodziowe. Tereny objęte MPZP nie znajdują się na obszarze 
zagrożenia powodziowego ujętych w opracowanych przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 
ostatecznych wersji map zagrożenia i map ryzyka  powodziowego. 
- ryzyko osuwiskowe 
projekt MPZP odporny na ryzyko osuwiskowe. Tereny MPZP nie znajdują się w obszarze, gdzie 
zachodzi możliwość wystąpienia osuwisk 
- nasilenie procesów erozji wodnej i wietrznej 
projekt MPZP w dużym stopniu odporny. Wpływ nasilonych procesów erozji wodnej i wietrznej będzie 
niewielki na realizację funkcji terenów oznaczonych w projekcie MPZP. 
- deficyt wody 
projekt średnio odporny. Ewentualne ograniczenie dostaw wody będzie miało wpływ na 
funkcjonowanie gospodarstw domowych, w szczególności zasilanych z ujęć własnych. 
 

Realizacja funkcji określonych w projekcie MPZP nie  będzie wpływała na klimat i jego 
zmiany w sposób istotny. 

 
Realizacja funkcji przewidzianych w MPZP nie będzie prowadziła do: 

• znaczącego bezpośredniego wzrostu emisji gazów cieplarnianych; 
• znacznego zapotrzebowania na energię prowadzącego do pośredniego wzrostu emisji gazów 

cieplarnianych; 
• emisji gazów cieplarnianych związanych z energochłonnością przedsięwzięcia, np. w związku 

z wykorzystaniem energii do produkcji materiałów, transportem itp. 
• utraty siedlisk, które zapewniały by sekwestrację dwutlenku węgla; 

 
Realizacja projektu nie będzie miała znaczącego wpływu na zmiany klimatu oraz nie będzie 

znacząco dotknięta skutkami zmian klimatu. 
 
Zmiana MPZP z uwagi na planowane funkcje i lokalizację nie będzie oddziaływała na zabytki, 

zasoby naturalne oraz dobra materialne. 

5.9. Oddziaływanie na formy ochrony przyrody 

Z uwagi na zakres uchwały MPZP, przewidziane w nim funkcje, obecne zagospodarowanie terenu 
oraz odległość od obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty oraz pozostałych form ochrony przyrody 
realizacja ustaleń MPZP  nie spowoduje: 
 bezpośredniego zniszczenia siedlisk przyrodniczych i gatunków chronionych w ramach obszaru 

Natura 2000; 
 fragmentacji siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunkowych; 
 pogorszenia możliwości ochrony chronionego siedliska przyrodniczego, w tym możliwości 

uzyskania właściwego stanu jego ochrony. 
 

Prognozuje się, że funkcje MPZP nie spowodują wystąpienia znaczącego negatywnego 
oddziaływania na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony 
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przyrody. Planowane funkcje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie spowodują 
pogorszenia integralności obszaru Natura 2000 i powiązania z innymi obszarami.  
 

6.ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB 
KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA 
ŚRODOWISKO MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI PRZEWIDZIANYCH 
ZMIAN W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W 
SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ 
INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU. 
 

Podstawowe działania ograniczające oddziaływanie ustaleń przewidzianych w planie zostały 
zawarte w ustaleniach ogólnych projektu uchwały planu i dotyczą: 

• ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 
• ochrony wód podziemnych i powierzchniowych; 
• ochrony powietrza atmosferycznego; 
• ochrony powierzchni ziemi; 

 
Zastosowanie się do ustaleń zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

a także do przepisów powszechnie obowiązujących (m.in. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach, ustawa prawo wodne) pozwoli ograniczyć lub uniknąć działań wpływających negatywnie na 
środowisko.  

Ponadto, istnieje szereg ogólnych zasad, których zastosowanie pozwoli na ograniczenie 
oddziaływania realizacji zapisów z projektu MPZP, a wynikających już z samej realizacji funkcji 
przewidzianych w MPZP, takich jak: 

• przywrócenie do stanu pierwotnego gruntów czasowo zajętych, niezbędnych w związku z 
wykonywaniem prac budowlanych; 

• ograniczenie niwelacji terenu jedynie do zakresu niezbędnego przy realizacji obiektów 
budowlanych oraz zdjęcie i w odpowiedni sposób zagospodarowanie wierzchniej warstwy 
próchnicznej gleby; 

• zadbanie (w trakcie realizacji inwestycji) o dobry stan urządzeń oraz brak wycieków smarów i 
olejów, stosowanie płynów hydraulicznych, które będą jak najmniej toksyczne dla organizmów 
wodnych lub łatwo ulegały biodegradacji; 

• prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w pojemnikach zapewniających bezpieczne ich 
gromadzenie. 
 

Dodatkowe środki minimalizujące negatywnego oddziaływania na poszczególne aspekty środowiska to:  
• kontrola przez organ Gminy przestrzegania zapisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości porządku w gminach oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie objętym MPZP dotyczących obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie 
gospodarowania odpadami komunalnymi oraz odprowadzaniem ścieków sanitarnych z terenu 
nieruchomości; 
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7. ROZWIĄZANA ALTERNATYWNE 
 

Z wnioskiem o opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Międzylesie wystąpili inwestorzy, właściciele działek nr 161, nr 162 i nr 
148 położonych w miejscowości Nagodzice w gminie Międzylesie, celem realizacji potrzeb 
mieszkaniowych wraz dopuszczeniem działalności usługowej. 

Przedmiotowy teren w obowiązującym MPZP Miasta i Gminy Międzylesie (Uchwała Nr 
XXVII/183/05 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 31 maja 2005 r.) jest przeznaczony pod użytki 
rolne. 

Wyżej wymieniony teren jest położony w sąsiedztwie istniejącej zabudowy wsi Nagodzice 
i posiada dostęp do drogi publicznej. Inwestorzy zamierzają przeznaczyć teren pod funkcję 
mieszkaniową i usługową. Zamierzenie jest zgodne z ustalenia obowiązującego Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie. 

W związku z istniejącym zagospodarowaniem terenów objętych MPZP i z uwagi na 
planowane przeznaczanie terenów nie przewiduje się wariantów alternatywnych dla 
przestrzennych funkcji realizacji dokumentu. 

 

8. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW 
REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

 
Monitorowanie skutków realizacji projektu planu można prowadzić w oparciu o badania 

monitoringowe w ramach państwowego monitoringu jakości środowiska, poszczególnych 
komponentów środowiska i kierunku zmian zachodzących w środowisku. Monitoring poszczególnych 
komponentów środowiska prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu. 

Przewidywane metody analizy realizacji postanowień projektu zmiany Planu pod kątem wpływu 
na środowisko mogą się odnosić do przestrzegania ustaleń dotyczących przeznaczenia terenu, 
ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, ustaleń dotyczących wyposażenia w 
infrastrukturę techniczną, ochrony i kształtowania środowiska i ładu przestrzennego, ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków.  

Monitorowanie stanu środowiska i zmian w nim zachodzących powinno być realizowane w 
odniesieniu komponentów środowiska, które mogą być najbardziej podatne na negatywny wpływ 
powodowany realizacją omawianego dokumentu.  

W tym zakresie proponuje się objąć monitoringiem następujące aspekty środowiskowe: 
• kontrola organu gminy dotycząca prawidłowego przestrzegania regulaminu utrzymania w czystości 

i porządku w gminie, dotyczy to zarówno przestrzegania postanowień w zakresie gospodarowania 
odpadami komunalnymi a także obowiązkach właścicieli nieruchomości związanych z 
przyłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej. 
 

Ponadto, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wskazuje na obowiązek 
prowadzenia analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym na terenie gminy, w oparciu o które Rada 
Miejska może podjąć uchwałę aktualizacji dokumentów planistycznych w wymaganym zakresie. 
Częstotliwość przeprowadzania analiz powinna być uwarunkowana częstotliwością badania aktualności 
kierunków polityki przestrzennej, zawartych w planach, programach i studiach oraz w aktach prawa 
miejscowego. Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wyniki 
omawianych analiz powinny być przekazywane co najmniej raz w czasie trwania kadencji rady.  
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9. ODDZIAŁYWANIE TRANSGRANICZNE 
 

Z uwagi na charakter funkcji trenu przewidzianych planem miejscowym oraz odległość od 
granicy państwa (5,8 km od granicy z Republiką Czeską), prognozuje się, że ustalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie spowodują  wystąpienia transgranicznego 
oddziaływania na środowisko. 

10. STRESZCZENIE 
 
Przedmiot prognozy 

 
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawiera następujące 

oznaczenia zawarte na rysunku planu, które stanowią ustalenia planu miejscowego 
 
     MU  -   zabudowa mieszkaniowo – usługowa; 
     KDD – tereny na poszerzenie dróg dojazdowych. 
 
W ramach przeznaczenia terenu dopuszcza się lokalizację elementów zagospodarowania terenu 

zapewniających prawidłowe korzystanie z terenu zgodnie z jego przeznaczeniem takich jak: obiekty 
towarzyszące garażowo – gospodarcze, drogi wewnętrzne, place manewrowe, miejsca do parkowania 
dla samochodów, dojścia i dojazdy, uzbrojenie terenu, zieleń. 

 
 
Granicami planu miejscowego objęto działkę nr 161 stanowiącą grunty użytków 

sklasyfikowanych jako RV I PsIV oraz część działki nr 162 - RIVb i RIVa, i część działki 148 RIVa, 
RIVb i RV. Przedmiotowy teren w obowiązującym MPZP Miasta i Gminy Międzylesie (Uchwała Nr 
XXVII/183/05 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 31 maja 2005 r.) jest przeznaczony pod użytki 
rolne. 

 
Lokalizacja 

 
Tereny objęte opracowaniem zlokalizowane są na terenie gminy Międzylesie, w obrębie 

Nagodzice, położonej w południowej części województwa dolnośląskiego w powiecie kłodzkim. 
Obszar opracowania znajduje się na północ od miasta Międzylesie w bliskim sąsiedztwie osi 

komunikacyjnej regionu – drogi krajowej nr 33. 
 Obszar objęty MPZP, zgodnie z ewidencją gruntów to w przeważającej części  grunty orne R 

klasy IVa - gleby orne średniej jakości, lepsze, IVb - gleby orne średniej jakości, gorsze oraz klasy V- 
gleby orne słabe. Stanowią one ok 6,83 ha powierzchni MPZP, częściowo uprawiane. 

 Pozostałą część terenu objętego MPZP stanowią pastwiska trwałe Ps IV – ok. 0,43 ha. 
 

      Flora i fauna, formy ochrony przyrody 
 

Gmina Międzylesie leży na styku dwóch okręgów geobotanicznych – część zachodnia do okręgu 
środkowosudeckiego, a część  wschodnia  do  wschodniosudeckego.  Flora  okręgu  środkowosudeckiego  
ma  charakter  przejściowy  między zachodnio- i wschodniosudeckim okręgiem geobotanicznym w 
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związku z czym jego roślinność nie posiada zbyt wielu cech  indywidualnych.  Do  okręgu  tego  należy  
na  terenie  gminy  Międzylesie  obszar  Gór  Bystrzyckich.  Dla  okręgu środkowosudeckiego typowe 
są m.in. brzoza karłowata, przytulia hercyńska, omieg górski. 

Szata roślinna na omawianym obszarze zmienia się wyraźnie wraz ze wzrostem wysokości n.p.m. 
tereny położone do wysokości  400  m  n.p.m.  to  piętro  pól  uprawnych  i  najwcześniejszego  
osadnictwa.  Nastąpiły  tu  najsilniejsze przekształcenia  szaty  roślinnej  związane  z  działalnością  
gospodarczą  człowieka.  Lasy  zostały  prawie  zupełnie wytrzebione a ich miejsce zajęły uprawy rolne, 
liczne łąki i pastwiska oraz tereny zabudowane. 

Wykorzystując materiały źródłowe - Inwentaryzację Przyrodniczą Gminy Międzylesie, (W. 
Jankowski, Fulica, Wrocław 2002 r.), na terenie inwestycji nie stwierdzono w rejonie objętym MPZP 
nie stwierdzono występowania cennych gatunków roślin. 

Celem określenia oddziaływania ustaleń zmiany MPZP na rośliny dokonano oględzin 
terenowych, przy udziale specjalisty botanika,  w miesiącu lipcu 2022 roku, terenu objętego MPZP. Na 
obszarze objętym MPZP nie stwierdzono występowania siedlisk chronionych ani gatunków roślin 
podlegających ochronie. 
 

W podziale zoogeograficznym Nysa Kłodzka jest granicą dwóch regionów występowania 
gatunków zwierząt: zachodnio i wschodniosudeckiego. Region wschodniosudecki, w związku z 
lepszymi warunkami siedliskowymi, posiada bogatszą faunę. Zamieszkuje tu ponad 100 gatunków 
więcej niż w regionie zachodniosudeckim. Są to przede wszystkim gatunki karpackie,  tj.:  pomrów  
błękitny,  ślimak  Lubomirskiego,  chrząszcz  biegacz,  traszka  karpacka.  Z  kolei  w  regionie 
zachodniosudeckim, gdzie leży wieś Niemojów dość licznie reprezentowane są gatunki alpejskie (np. 
świdrzyk ozdobny czy świergotek nadwodny) oraz  borealnogórskie  (trzmiel,  świdrzyk  nadrzewny,  
drozd  obrożny,  orzechówka).  Wśród  większych  ssaków  na omawianym terenie można wymienić 
żyjące tu dość licznie sarny, jelenie, dziki oraz lisy. Spośród  wielu  gatunków  małych  gryzoni 
najczęściej występuje kuna leśna, kamionka, łaska, tchórz, gronostaj, popielica, orzesznica i koszatka. 
Z pośród awifauny na uwagę zasługują: jarząbek, sowa włochata, głuszec, cietrzew, drozd obrożny, 
pliszka, pluszcz, kopciuszek  i  in.  Fauna  owadów  jest  stosunkowo  bogata,  a  w  jaskini  Solna  Jama  
zamieszkuje  endemiczny  gatunek bezskrzydłego owada.  W górskich potokach licznie występuje 
pstrąg.  Z tutejszej fauny chronione są między innymi następujące  gatunki:  trzmiele,  paź  żeglarz,  
biegacze,  traszki,  jaszczurka  zwinka  i  żyworodna,  padalec,  gniewosz, zaskroniec,  myszołów  
zwyczajny  i  włochaty,  pustułka,  sowy,  jerzyk,  kukułka,  dzięcioły,  orzechówka,  wilga,  płochacz 
skalny, drozdy, pluszcz, skowronki, jaskółki i pliszki oraz z ssaków — ryjówki, jeże, kuna domowa, 
łasica łaska, gronostaj i koszatkowate. 

Dzika Nysa Kłodzka jest środowiskiem występowania gatunków ryb, takich jak: strzelba 
potokowa, minóg rzeczny. 

Wykorzystując materiały źródłowe - Inwentaryzacja Przyrodnicza Gminy Międzylesie, (W. 
Jankowski, Fulica, Wrocław 2002 r.), na terenie objętym MPZP nie stwierdzono występowania cennych 
gatunków zwierząt.  
 

Na terenie objętym MPZP nie został wyznaczony korytarz ekologiczny w ramach sieci korytarzy 
ekologicznych wg ,,Projektu korytarzy ekologicznych łączących Europejska Sieć Natura 2000 w 
Polsce” (Jędrzejewski i in. 2005), zaktualizowanych w latach2010-2012 przez Instytut Biologii Ssaków 
PAN w Białowieży. Najbliższy korytarz ekologiczny znajduje się w odległości ok. 1,8 km w kierunku 
zachodnim. 
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Głównym lokalnym korytarzem migracyjnym na tym terenie jest dolina rzeki Nysy 
Kłodzkiej, wraz z zadrzewieniami zlokalizowanymi wzdłuż rzeki. 

 
Przedmiotowy MPZP – nie ogranicza aktualnej migracji zwierząt na tym kierunku.  

 
Obszar objęty zmianą MPZP znajduje się poza formami ochrony przyrody. 
Najbliżej położone formy ochrony przyrody to 
• Obszar Chronionego Krajobrazu Gór Bystrzyckich i Orlickich położony w odległości ok. 1,6 

km w kierunku zachodnim od granicy terenu objętego zmianą MPZP; 

• Śnieżnicki Park Krajobrazowy położony ok. 3,1 km od granicy terenu objętego zmianą 
MPZP w kierunku wschodnim; 

Zgodnie z danymi dostępnymi na stronie geoserwisu GDOŚ https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 
Na terenie objętym MPZP nie występują pomniki przyrody. 

 
Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 

projektowanego dokumentu. 
 

Istniejące  problemy  ochrony  środowiska na terenie gminy Międzylesie,  istotne  z  punktu  
widzenia  realizacji projektowanego dokumentu, to:  

 
a) Lokalne potencjalne zanieczyszczenie  wód  powierzchniowych  i  podziemnych   
 

Realizacja ustaleń MPZP spowoduje wytwarzanie ścieków komunalnych, które będą 
odprowadzane do środowiska. Z uwagi na brak kanalizacji gminnej, odprowadzanie ścieków bytowych 
będzie następowało do przydomowych oczyszczalni ścieków lub zbiorników bezodpływowych zgodnie 
z przepisami odrębnymi; 

 
b) emisja zanieczyszczeń atmosferycznych ze źródeł punktowych (użytkowanie instalacji 

grzewczych o niskiej sprawności opartych o paliwa stałe);  
 

Problem zanieczyszczenia powietrza i niskiej emisji jest typowy dla obrazu Kotliny Kłodzkiej. 
Poziom  emisji  wyznacza  głównie  emisja niska  oraz  emisja  komunikacyjna. 

Zabudowa mieszkaniowa może przyczyniać się do nasilenia problemu niskiej emisji na terenie 
Nagodzic w przypadku zastosowania kotłów na paliwo stałe niespełniających norm emisji. 

 
Projekt MPZP określa zaopatrzenie w ciepło w oparciu o paliwa ekologiczne, spalane w 

urządzeniach w sposób nie powodujący przekroczenie norm emisji zanieczyszczeń dopuszczonych 
przepisami odrębnymi. Energię ze źródeł odnawialnych o mocy urządzeń wytwarzających energię do 
100 kW, urządzeń wykorzystujących energię wiatru o mocy nie większej niż moc mikroinstalacji 
zgodnie z przepisami odrębnymi, oraz zgodnie z przepisami uchwał antysmogowych. 

 

https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
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Cele i inne problemy dotyczące ochrony środowiska ujęte w projekcie MPZP 

 
ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

 
Dla całego obszaru objętego planem miejscowym ustala się:  

• ochronę potencjalnych zabytków archeologicznych pozyskanych w trakcie prac ziemnych,   
budowlanych lub pozyskanych jako przypadkowe znaleziska. podlegają ochronie prawnej na  
podstawie przepisów odrębnych.  

• wszelkie przedmioty, co do których istnieje przypuszczenie, iż są zabytkiem pozyskane                        
w trakcie robót budowlanych, prac ziemnych lub odkryte jako znalezisko przypadkowe  
podlegają ochronie na podstawie przepisów odrębnych.    

 
W zakresie ochrony krajobrazu kulturowego:  
 

• nową zabudowę należy projektować w sposób zapewniający formę architektoniczną 
dostosowaną do krajobrazu, inspirowaną tradycyjną architekturą sudecką lub dobrą architekturą 
współczesną wkomponowaną w otaczający krajobraz i ukształtowanie terenu. Projektowana 
zabudowa gabarytem, bryłą, charakterem, formą architektoniczną, materiałem i detalem 
architektonicznym winna nawiązywać do architektury regionalnej oraz w sposób harmonijny 
wpisywać się w otaczający krajobraz kulturowy. 

 
ochrona wód podziemnych i powierzchniowych 
 
• odprowadzanie ścieków bytowych do przydomowych oczyszczalni ścieków lub zbiorników 

bezodpływowych zgodnie z przepisami odrębnymi; docelowo do gminnej kanalizacji sanitarnej. 
• w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych zgodnie z przepisami  odrębnymi. 

 
ochrona powietrza atmosferycznego 

• w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się zaopatrzenie w oparciu o paliwa ekologiczne, 
spalane w urządzeniach w sposób nie powodujący przekroczenie norm emisji zanieczyszczeń 
dopuszczonych przepisami odrębnymi. Energię ze źródeł odnawialnych o mocy urządzeń 
wytwarzających energię do 100 kW, urządzeń wykorzystujących energię wiatru o mocy nie 
większej niż moc mikroinstalacji zgodnie z przepisami odrębnymi, oraz zgodnie z przepisami 
uchwał antysmogowych. 

 
ochrona powierzchni ziemi 

• w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi ustala się wymóg prowadzenia zorganizowanej, 
selektywnej gospodarki odpadami na zasadach określonych w regulaminie utrzymania czystości                 
i porządku na terenie gminy oraz w przepisach odrębnych. 
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Możliwe zagrożenie dla środowiska wynikające z realizacji ustaleń planu 
 
• wytwarzanie i konieczność zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w 

gospodarstwach domowych;  
• wytwarzanie i konieczność odprowadzania ścieków  
• emisja zanieczyszczeń do atmosfery związanych z ogrzewaniem budynków mieszkalnych; 
• emisja hałasu związanego z funkcjonowaniem obiektów mieszkalno – usługowych. 

 
 
Odziaływanie na florę, faunę, bioróżnorodność  

 
Z uwagi na obecne zagospodarowanie terenu objętego MPZP – w części użytkowane grunty orne, 

oraz zachowanie lokalnego korytarza ekologicznego wzdłuż osi rzeki Nysy Kłodzkiej,  nie przewiduje 
się zwiększenia znacząco presji oddziaływania na szatę roślinną oraz zwierzęta. 

Celem określenia oddziaływania ustaleń zmiany MPZP na rośliny dokonano oględzin 
terenowych, przy udziale specjalisty botanika,  w miesiącu lipcu 2022 roku, terenu objętego MPZP.  

Szczególną uwagę zwrócono  na obszar łąkowy, który obejmuje część terenu oznaczone jako 1 
MU, 3 MU. Łąki w trakcie kontroli nie były skoszone. 

 
W trakcie kontroli terenowej stwierdzono: 
Obszar objęty zmianą MPZP stanowi tereny typowo rolnicze.  
Łąka na terenie 1 MU jest łąką ruderalną z dużą ilością gatunków synantropijnych takich jak: 
- pokrzywa zwyczajna Urtica dioica 
- trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigejos 
- trybula leśna Anthriscus sylvestris 

 Brak cennych gatunków chronionych. 
Łąka nieużytkowana kośnie od dłuższego czasu, zarastająca nalotem drzew i krzewów takich jak: 

maliny, jeżyny. 
Łąka na terenie 3 MU stanowi pastwisko, użytkowane jako miejsce wypasu krów. Jest to 

zbiorowisko typowo pastwiskowe ze związku Cynosurion. 
Przewidywane funkcje mieszkaniowe i usługowe nie będą stanowiły także zagrożenia dla 

obniżenia różnorodności biologicznej oraz wpływały negatywnie na wartość usług ekosystemowych. 
Realizacja projektu MPZP nie spowoduje utraty i degradacji siedlisk, fragmentacji siedlisk, utarty 

gatunków, zmian w procesach środowiska naturalnego  ( takich jak nieprzerwany przepływ rzek, 
oczyszczanie się wody, transport osadów przybrzeżnych, erozja), które mogłyby mieć długoterminowy 
wpływ na gatunki i siedliska.  

Lokalne korytarze migracji zwierząt w sąsiedztwie terenu objętego MPZP tj. – wzdłuż rzeki 
Nysy Klodzkiej, oraz sąsiadujących zadrzewień – zostaną zachowane. 

Realizacja funkcji MPZP nie zaburzy lokalnej migracji zwierząt w sposób istotny, ani nie 
ograniczy miejsc jej występowania, żerowania. 

Z uwagi na powyższe  nie przewiduje się zwiększenia negatywnego oddziaływania realizacji 
funkcji MPZP na szatę roślinną, w tym gatunki chronione roślin oraz zwierzęta. 
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Oddziaływanie na ludzi, powietrze oraz wody powierzchniowe i podziemne, krajobraz oraz klimat 
 

Realizacja zapisów projektu MPZP w przeważającej części nie będzie miała znaczącego wpływu 
na jakość życia ludzi oraz powietrze, z zastrzeżeniem wyjątków opisanych poniżej. 

Z uwagi na obecność drogi krajowej wystąpiono, w ramach uzgodnień zapisów MPZP, do zarządcy 
drogi – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.  

W ramach uzyskanej odpowiedzi, zawartej w piśmie z dnia 12.10.2021 r. sygn.. O.WR.Z-
3.438.137.2021.1.mv, zarządca wnosi o uwzględnienie zapisach MPZP,  dla lokalizacji nowej zabudowy 
ograniczenia dla lokalizacji obiektów i funkcji wymagających zapewnienia odpowiednich standardów 
akustycznych na terenach w strefie ponadnormatywnego oddziaływania drogi krajowej. 

Zalecane przez GDDKiA minimalne dopuszczalne odległości obiektów z pomieszczeniami na 
pobyt ludzi w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej od dróg publicznych wynoszą dla 
klasy technicznej drogi GP ( klasa istniejącej DK 33): 

- dla budynków jednokondygnacyjnych – 50 m 
- dla budynków wielokondygnacyjnych – 70 m 
 
Zaleca się, aby takie odległości przyjąć w opracowywanym MPZP, co pozwoli zminimalizować 

oddziaływanie akustyczne istniejącej drogi na ludzi. 
 

Realizacja ustaleń MPZP będzie oddziaływała pośrednio na wody podziemne oraz wody 
powierzchniowe. Oddziaływania będą związane gospodarką ściekową nowych obiektów. Nastąpi 
zwiększona ilość odprowadzanych ścieków sanitarnych oraz zanieczyszczonych wód opadowych do 
środowiska. 

Zachowanie norm obowiązujących przy wprowadzaniu ścieków opadowych do środowiska oraz 
realizacja obowiązków ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie odprowadzania 
i wywozu ścieków sanitarnych spowoduje, iż nie będą to oddziaływania znaczące.  

Prognozuje się, że realizacja ustaleń MPZP nie wpłynie na stan biologiczny i fizyko-chemiczny  
wód w taki sposób aby wystąpiło dodatkowe ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych 
w planie gospodarowania wodami i nie będzie miała wpływu na stan jakości wód JCWP.  

Prognozuje się, że realizacja ustaleń planu nie będzie miała wpływu na stan  ilościowy  i  
chemiczny  i  nie  spowoduje  nieutrzymania  dobrego stanu  chemicznego  dla analizowanych  JCWPd,  
ani  nie  pogorszy  dobrego  stanu  ilościowego.   

Przy zachowaniu norm wynikających z przepisów prawa (szczególnie przy wprowadzaniu 
ścieków do wód i do ziemi) nie będą to oddziaływania znaczące. 
 

Realizacja ustaleń MPZP nie przyczyni się także do zmian lokalnego krajobrazu z sposób 
znaczący. Realizacja tej funkcji będzie miała miejsc w niedalekiej odległości od istniejącej  zabudowy 
pomiędzy układem komunikacyjnym wsi a drogą krajową nr 33 i nie spowoduje fragmentacji aktualnej 
funkcji terenu. Nie będą to oddziaływania negatywne.  

Realizacja funkcji określonych w projekcie MPZP nie  będzie wpływała na klimat i jego 
zmiany w sposób istotny. 

 
Realizacja funkcji przewidzianych w MPZP nie powinna prowadzić do: 

• znaczącego bezpośredniego wzrostu emisji gazów cieplarnianych; 
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• znacznego zapotrzebowania na energię prowadzącego do pośredniego wzrostu emisji gazów 
cieplarnianych; 

• emisji gazów cieplarnianych związanych z energochłonnością przedsięwzięcia, np. w związku 
z wykorzystaniem energii do produkcji materiałów, transportem itp. 

• utraty siedlisk, które zapewniały by sekwestrację dwutlenku węgla. 
 
Oddziaływanie na obszary objęte ochroną 

 
Z uwagi na zakres uchwały MPZP, przewidziane w nim funkcje, obecne zagospodarowanie terenu 

oraz odległość od obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty oraz pozostałych form ochrony przyrody 
realizacja ustaleń MPZP  nie spowoduje: 
 bezpośredniego zniszczenia siedlisk przyrodniczych i gatunków chronionych w ramach obszaru 

Natura 2000; 
 fragmentacji siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunkowych; 
 pogorszenia możliwości ochrony chronionego siedliska przyrodniczego, w tym możliwości 

uzyskania właściwego stanu jego ochrony. 
 

Prognozuje się, że funkcje MPZP nie spowodują wystąpienia znaczącego negatywnego 
oddziaływania na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony 
przyrody. Planowane funkcje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie spowodują 
pogorszenia integralności obszaru Natura 2000 i powiązania z innymi obszarami.  

 

11. MATERIAŁY  WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU 
 

1. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy 
Międzylesie; 

2. Kondracki J., Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 2000 r.  
3. Malinowski J. „Budowa geologiczna Polski” , Wyd. Geol. Warszawa, 1991 
4. Raporty  o  stanie  środowiska  w  województwie  dolnośląskim,  Bibliotek  Monitoringu  
5. Opracowania  kartograficzne  i  inne  dane  zamieszczone  na  serwisie 

http://maps.geoportal.gov.pl;  
6. Aktualne  akty  prawne   

 
 
Opracowała 

 
        Joanna Zawadzka 

 
Oświadczenie autora, o którym mowa w art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm..) stanowi załącznik do niniejszej 
prognozy. 
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