
UCHWAŁA NR ……………… 

RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE   

z dnia …………….. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

części wsi Zakrzów i miasta Gogolin 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 

i 1378), w związku z uchwałą nr XXV/267/2020 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia  

29 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części wsi Zakrzów i miasta Gogolin, uchwala się, co 

następuje:  

 § 1. Stwierdza się, że niniejsza zmiana planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin, przyjętego uchwałą  

nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej  w Gogolinie z dnia 24 kwietnia 2019 r.  

§ 2. 1. W uchwale nr III/5/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 11 grudnia  2014 r.  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi 

Zakrzów i miasta Gogolin (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2014 r., poz. 2808) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 4 w ust.1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 6 i pkt 7 w brzmieniu: 

 „ 6) istniejące napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokich napięć; 

   7) istniejące napowietrzne linie elektroenergetyczne średnich napięć.” 

2) w § 5 w ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) „powierzchni zabudowy” – należy przez to rozumieć łączną, w granicach działki 

budowlanej: 

a) powierzchnię zabudowy budynków, liczoną zgodnie z przepisami budowlanymi, 

b) powierzchnię naziemnych budowli i paneli fotowoltaicznych, liczoną jako pole 

powierzchni figury geometrycznej określonej przez zewnętrzny obrys tych 

obiektów na poziomie terenu;” 

3) w § 6 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 8 w brzmieniu: 

 „ 8) teren farmy fotowoltaicznej – oznaczony na rysunku planu symbolem PEs.” 

4) § 10 otrzymuje brzmienie: 

„§ 10. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości 

nieruchomości w granicach terenów U, USm, PEs - w wysokości 30 %, w granicach 

pozostałych terenów – w wysokości 5 %.” 

5) po § 17 dodaje się § 17a w brzmieniu: 

„§ 17a. Zakazuje się sadzenia roślinności wysokiej pod napowietrznymi liniami 

elektroenergetycznymi wysokich napięć i w odległości do 10 m od rzutu poziomego skrajnego 

przewodu tych linii. ” 

6) po § 32 dodaje się § 32a w brzmieniu: 

„§ 32a. Dla terenu farmy fotowoltaicznej, oznaczonego na rysunku planu symbolem PEs, 

ustala się:  



1) przeznaczenie – farma fotowoltaiczna, tj. zespół urządzeń przekształcających 

energię promieniowania słonecznego na prąd elektryczny wraz z niezbędnymi 

obiektami i urządzeniami budowlanymi; 

2) zasady ochrony środowiska i krajobrazu: 

a) ustala się strefę ochronną od urządzeń, o których mowa w pkt 1, w liniach 

rozgraniczających teren PEs, co oznacza, że urządzenia te nie mogą 

powodować znaczącego oddziaływania na środowisko oraz oddziaływań 

związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu 

terenu poza terenem PEs, 

b) powierzchnie pod ogniwami należy pozostawić do naturalnej sukcesji,  

c) ogrodzenie terenu farmy powinno umożliwiać przemieszczanie się drobnej 

fauny (owadów, herpetofauny, małych zwierząt), 

d) w celu ochrony krajobrazu ustala się:  

- zakaz znaczących zmian naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi, 

- nakaz stosowania podziemnych kablowych sieci łączących poszczególne 

elementy farmy fotowoltaicznej, 

- nakaz rozmieszczenia elementów farmy fotowoltaicznej w sposób nie 

zakłócający dalekiego widoku na Masyw Chełmski; 

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna/minimalna intensywność zabudowy - 0,8/0,2, 

b) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy - 0,8,   

c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 15 %, nie 

licząc powierzchni pod ogniwami, o których mowa w pkt 2 lit. b, 

d) maksymalna wysokość zabudowy - 6 m, paneli fotowoltaicznych – 4 m, 

e) nieprzekraczalna linia zabudowy - 10 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

4) szczególne warunki zagospodarowania terenu: w pasach technologicznych 

napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokich napięć, określonych na 

rysunku planu, zakazuje się sytuowania obiektów i urządzeń budowlanych oraz 

urządzeń technicznych w sposób uniemożliwiający swobodny dostęp do sieci (kabli 

i słupów) w celu dokonywania ich okresowych konserwacji, napraw  

i modernizacji. 

2. Na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały, o której mowa w ust. 1, 

wprowadza się zmiany określone  na rysunku zmiany planu, stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały.  

§ 3. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:  

1) rysunek zmiany planu stanowiący załączniki nr 1 do uchwały;  

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu, stanowiące 

załącznik nr 2 do uchwały;  

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich 

finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do 

uchwały.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 
 

Przewodniczący  Rady Miejskiej  
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Zawartość  opracowania 

A. Część  graficzna 

Rysunek na mapie w skali 1:4 000 – Istniejący i projektowany sposób zagospodarowania 

obszaru objętego postanowieniami projektu zmiany planu 

B. Część  tekstowa 

1. Wprowadzenie 

1.1.  Podstawa, zakres i cel opracowania prognozy 

1.2.  Informacja  o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy 

2. Informacja o zawartości projektowanego dokumentu i o terenach na obszarze objętym 

projektowaną zmianą planu 

2.1. Cele sporządzania zmiany planu i powiązanie tego dokumentu z innymi dokumentami 

2.2.  Zakres przedmiotowy zmiany planu  

2.3.  Opis istniejącego i planowanego sposobu zagospodarowania obszaru objętego 

postanowieniami projektu zmiany planu 

3. Stan i problemy środowiska oraz potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku 

braku realizacji projektowanej zmiany planu   

3.1. Stan środowiska przyrodniczego  

3.2. Walory środowiska kulturowego i krajobrazu 

3.3. Obszary i obiekty środowiska prawnie chronione i wymagające ochrony 

3.4. Ogólna ocena stanu środowiska i występujące zagrożenia oraz potencjalne zmiany 

tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanej zmiany planu   

3.5. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 

projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających 

ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  

4. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym,  

krajowym i regionalnym, istotne z punktu widzenia projektowanej zmiany planu, oraz 

sposoby, w jakich te cele zostały uwzględnione podczas opracowywania projektowanego 

dokumentu  

5. Ocena wpływu realizacji projektowanej zmiany planu na środowisko 

5.1. Ogólna ocena ustaleń projektu zmiany planu z punktu widzenia wymogów ochrony 

środowiska   

5.2. Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko i zagrożenia mogące być 

rezultatem realizacji projektowanej zmiany planu oraz zalecane rozwiązania 

eliminujące lub ograniczające ich wpływ na środowisko 

5.3. Wpływ na formy ochrony przyrody – obszary Natura 2000 

5.4. Ocena zgodności z przepisami prawnej ochrony przyrody  

5.5. Oddziaływania długoterminowe, średnioterminowe i krótkoterminowe  

5.6. Oddziaływania skumulowane i transgraniczne 
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5.7. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii 

5.8. Zestawienie i podsumowanie przewidywanych oddziaływań na środowisko 

wynikających z projektowanej zmiany planu 

6. Propozycje rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem 

realizacji projektowanej zmiany planu 

7. Proponowane rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projekcie zmiany 

planu wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej 

do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych 

8. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektu zmiany planu oraz częstotliwości jej przeprowadzania 

9. Streszczenie 

10. Wykorzystane materiały 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

1. Wprowadzenie  

1.1. Podstawa, zakres i cel opracowania prognozy 

Niniejsza Prognoza oddziaływania na środowisko jest opracowaniem sporządzonym 

do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi 

Zakrzów i miasta Gogolin, przyjętego uchwałą nr III/5/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie  

z dnia 11 grudnia  2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Zakrzów i miasta Gogolin (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2014 r., 

poz. 2808). Obowiązek sporządzenia prognozy do planu miejscowego wynika z art. 51  

w związku z art. 46 i 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.).   

Zakres Prognozy... odpowiada wymaganiom art. 52 ust. 2 ww. ustawy o udostępnianiu 

informacji o środowisku (….).  Zakres ten - zgodnie z art. 53 - został uzgodniony z: 

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu (pismo nr 

WOOŚ.411.1.69.2020.ER z dnia 07 grudnia 2020 r.), 

- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Strzelcach Opolskich (pismo nr 

NZ-4311.17.2020 z dnia 18. 11. 2020 r.). 

Celem opracowania prognozy jest identyfikacja potencjalnych negatywnych wpływów 

realizacji ustaleń projektowanej zmiany planu na środowisko oraz wskazanie rozwiązań 

eliminujących lub ograniczających te wpływy. Opracowanie ma służyć samorządowi gminy 

oraz społeczeństwu do kontroli prawidłowości rozwiązań przyjętych w planie z punktu 

widzenia wymogów ochrony środowiska.   

1.2. Informacja  o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy 

Przy sporządzaniu prognozy zastosowano metodę polegającą na ustaleniu 

potencjalnych oddziaływań na środowisko mogących być rezultatem realizacji 

projektowanych zmian w przeznaczaniu i użytkowaniu terenów, oraz ocenie wpływu tych 

oddziaływań na środowisko z uwzględnieniem obowiązujących i projektowanych ustaleń 

planu określających zasady ochrony środowiska. W ocenie odniesiono się do 

zdiagnozowanego w prognozie stanu środowiska i wykorzystano wnioski oraz ustalenia 

wynikające z opracowań specjalistycznych, przede wszystkim opracowania 

ekofizjograficznego gminy Gogolin. Opis stanu środowiska przedstawiono w odniesieniu do 

istniejącego i planowanego zagospodarowania terenu objętego projektowaną zmianą  

przeznaczenia terenu, z uwzględnieniem jego otoczenia oraz poszczególnych elementów 

środowiska przyrodniczego. Sporządzenie prognozy poprzedziła wizja lokalna, której celem 

było rozpoznanie faktycznego sposobu użytkowania i zagospodarowania terenu objętego 

zmianą planu i terenów sąsiednich. Wyniki wizji lokalnej zostały skonfrontowane  

z istniejącymi materiałami dotyczącymi rozpatrywanych terenów, wykazanymi w pkt 10 

niniejszej prognozy. 
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2. Informacje o zawartości projektowanego dokumentu i o terenach na obszarze 

objętym projektowana zmianą planu   

2.1. Cele sporządzania zmiany planu i powiązanie tego dokumentu z innymi 

dokumentami 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.)
1
 miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego sporządza się w celu ustalenia przeznaczenia terenów,  

w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania. 

Projekt zmiany planu, którego niniejsza prognoza dotyczy, sporządzany jest w celu 

przeznaczenia gruntów rolnych pod planowaną farmę fotowoltaiczną. 

Opracowywany dokument powiązany jest bezpośrednio ze Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin, przyjętym uchwałą  

nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej  w Gogolinie z dnia 24 kwietnia 2019 r., co jest wymogiem 

obligatoryjnym, wynikającym z art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, który mówi, że „ Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza projekt 

planu miejscowego, zawierający część tekstową i graficzną, zgodnie z zapisami studium 

(….)”. Zgodnie z polityką przestrzenną przyjętą w studium, obszar objęty projektowaną 

zmianą planu znajduje się w strefie gospodarczej rozwojowej produkcyjno-usługowej III.3A 

oraz w strefie rolniczej, produkcyjnej z ograniczoną zabudową I.1C 2.C, na wyróżnionym 

terenie możliwej lokalizacji farm fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 100 kW. 

2.2. Zakres przedmiotowy zmiany planu 

Zgodnie z wyżej przywołanym art. 14 ust. 1 ustawy opizp przedmiotem planu jest 

ustalenie przeznaczenia terenów oraz sposobów ich zagospodarowania. W ramach tych 

ustaleń obowiązujący plan, będący przedmiotem projektowanej zmiany, określa: 

- przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów oraz  zasady kształtowania zabudowy, 

- zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i wymagania wynikające z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznych, 

- zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,  w tym granice i sposoby 

zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych, a 

także szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w zabudowie, 

- zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, 

- zasady  modernizacji, rozbudowy i budowy  systemu komunikacji, 

- zasady  modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, 

- stawki procentowe, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym, 

- sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania  terenów. 

W ramach projektowanej zmiany do obowiązującego dokumentu wprowadzone zostały 

zmiany obejmujące przeznaczenie ok. 32 ha terenu rolniczego R pod farmę fotowoltaiczną, 

wraz z korektą innych ustaleń, będącą konsekwencją tej zmiany przeznaczenia terenu.  

                                                 
1
 W dalszej treści prognozy – ustawa opizp. 
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2.3. Opis istniejącego i planowanego sposobu zagospodarowania obszaru objętego 

postanowieniami projektu zmiany planu 

Projektowana zmiana planu obejmuje obszar gruntów rolnych niezabudowanych  

o powierzchni ok. 54 ha. W obowiązującym planie jest to teren rolniczy (R). W ramach 

projektowanej zmiany planuje się przeznaczenie części tego terenu o pow. ok. 32 ha pod 

farmę fotowoltaiczną, zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania gminy Gogolin. Pozostała część terenu R, tj.  ok. 22 ha, pozostaje terenem 

rolniczym z zakazem zabudowy.  

Obszar projektowanej zmiany przeznaczenia planu przylega do gminnej drogi 

wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych o trwałej nawierzchni, która ma włączenie do 

drogi wojewódzkiej nr 409. Z obiektów infrastruktury technicznej znajdują się tu 

napowietrzne linie elektroenergetyczne 220 kV, 2x110 kV i 15 kV.     

 

Ryc. 1. Położenie  obszaru  zmienianego  planu,  obszaru  objętego zmianą planu i terenu objętego 

projektowaną zmianą przeznaczenia terenu  

 

Planowana inwestycja obejmować będzie montaż zespołu urządzeń przekształcających 

energię promieniowania słonecznego na prąd elektryczny wraz z budową niezbędnych 

obiektów i urządzeń, tj. budynków/kontenerów do montażu transformatorów, inwerterów 

(opcjonalnie), aparatury sterującej oraz liczników prądowych, z możliwością integracji tych 

obiektów w jednym budynku technicznym, a także podziemnych kablowych sieci 

elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej i ogrodzenia.  

Dla planowanej farmy fotowoltaicznej w projekcie zmiany planu ustalone zostały następujące 

zasady ochrony środowiska i krajobrazu oraz zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki 

zagospodarowania terenu: 
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„2) zasady ochrony środowiska i krajobrazu: 

a) ustala się strefę ochronną od urządzeń, o których mowa w pkt 1, w liniach 

rozgraniczających teren PEs, co oznacza, że urządzenia te nie mogą 

powodować znaczącego oddziaływania na środowisko oraz oddziaływań 

związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu 

terenu poza terenem PEs, 

b) powierzchnie pod ogniwami należy pozostawić do naturalnej sukcesji,  

c) ogrodzenie terenu farmy powinno umożliwiać przemieszczanie się drobnej 

fauny (owadów, herpetofauny, małych zwierząt), 

d) w celu ochrony krajobrazu ustala się:  

- zakaz znaczących zmian naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi, 

- nakaz stosowania podziemnych kablowych sieci łączących poszczególne 

elementy farmy fotowoltaiczne; 

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna/minimalna intensywność zabudowy - 0,8/0,2, 

b) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy - 0,8,   

c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 15 %, nie 

licząc powierzchni pod ogniwami, o których mowa w pkt 2 lit. b, 

d) maksymalna wysokość zabudowy i paneli fotowoltaicznych  – 4 m, 

e) nieprzekraczalna linia zabudowy - 10 m, zgodnie z rysunkiem planu;”. 

3. Stan i problemy środowiska oraz potencjalne zmiany stanu środowiska  

w przypadku braku realizacji projektowanej zmiany planu   

3.1. Stan środowiska przyrodniczego 

3.1.1.  Położenie, rzeźba terenu, wody powierzchniowe 

Według regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego obszar objęty zmianą 

planu znajduje się w makroregionie Wyżyny Śląskiej, mezoregionie Masyw Chełmu - 

najdalej wysuniętym na zachód mezoregionie Wyżyny Śląskiej, w obrębie którego leży 

środkowa i wschodnia część gminy Gogolin.  

Omawiany obszar położony jest na przedpolu Masywu Chełmu, charakteryzującym się falistą 

powierzchnią terenu. W granicach obszaru objętego zmianą planu powierzchnia terenu jest 

płaska z wyraźnym nachyleniem w kierunku południowo-wschodnim, tj. w kierunku doliny 

cieku Wygoda. Nachylenie to wynosi ok. 3,5% - 4,5% a różnica wysokości bezwzględnych  

w granicach opracowania wynosi ok. 18 m.  

A omawianym obszarze nie ma wód powierzchniowych. W niewielkiej odległości od 

południowo-wschodniej granicy obszaru płynie niewielki naturalny ciek Wygoda, biorący 

początek w Zakrzowie i wpadający do cieku Sonia, prawobrzeżnego dopływu Odry. Ciek nie 

jest objęty badaniami stanu wód i nie stwarza zagrożenia powodziowego.  

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mezoregion
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%BCyna_%C5%9Al%C4%85ska
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3.1.2.  Budowa geologiczna, kopaliny 

W ujęciu geologicznym obszar opracowania położony jest w obrębie monokliny 

przedsudeckiej. Jednostka zbudowana jest ze sfałdowanych utworów paleozoiku oraz 

poasturyjskiej pokrywy platformowej.  

W budowie geologicznej obszaru wyróżnia się cztery piętra strukturalne: karbońskie piętro 

strukturalne reprezentowane jest przez utwory karbonu dolnego w facji kulmu śląsko-

morawskiego, wykształconego jako piaskowce, szarogłazy, ciemnoszare łupki i zlepieńce. 

Bezpośrednio na fałdowej strukturze waryscyjskie zalega pokrywa platformowa złożona z 

szeregu młodszych pięter strukturalnych, zapadających ku północy. Jej podstawę stanowią 

utwory czerwonego spągowca. Wykształcone są one jako piaskowce, podrzędnie zlepieńce. 

Piętro strukturalne młodokimeryjskie reprezentuje strefę fałdową triasu górnośląskiego. 

Utwory je budujące wykazują monoklinalne zapadanie utworów ku północy 1-6 stopni. 

Rozpoczynają je osady pstrego piaskowca: dolny wykształcony jako wapienie i dolomity retu 

z gipsami i wapień jamisty ze skamieniałością przewodnią Myophoria Costata Zenk. Na 

utworach retu /T1/ występują osady dolnego wapienia muszlowego /T2/ w facji wapienno-

ilastej i wapiennej. Podział stratygraficzny wapienia muszlowego oparty jest głównie na 

zróżnicowaniu litologicznym osadów. Wydziela się w obrębie obszaru opracowania warstwy 

/od najstarszych do najmłodszych/: gogolińskie, górażdżańskie, terebratulowe, karchowickie, 

diploporowe. W strefie stropowej odsłaniającej się na powierzchni wapienie te przechodzą 

warstwę zwietrzeliny gliniastej KWg a następnie rumoszu gliniastego KRg. W obszarze 

opracowania na wyżej położonych terenach zalega na nich warstwa piasków i żwirów 

plejstoceńskich.  

Na obszarze opracowania nie występują udokumentowane złoża kopalin.  

3.1.3.  Wody podziemne 

Obszar opracowania znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 

(GZWP) nr 335 „Zbiornik Krapkowice – Strzelce Opolskie” oraz GZWP 333 „Zbiornik 

Opole – Zawadzkie”. GZWP nr 335 gromadzi wodę w triasowych utworach szczelinowo-

porowych natomiast GZWP nr 333 gromadzi wodę w triasowych utworach szczelinowo-

krasowych. Dla omawianych zbiorników triasowych nie ustanowiono obszarów ochronnych, 

nie są więc one objęte ochroną prawną.  

Zgodnie z podziałem Polski na lata 2016 – 2021 obszar gminy Gogolin położony jest 

w granicach 2 jednolitych części wód podziemnych: JCWPd 110 i JCWPd 127. (Do roku 

2015 obszar gminy znajdował się w granicach JCWPd 116). Na obszarze gminy znajduje się 

jeden punkt monitoringu operacyjnego położony w Gogolinie (nr 2656). Według oceny 

jakości wód podziemnych za rok 2018 wody w tym punkcie miały II klasę jakości (wody 

dobrej jakości)
2
.  

Na obszarze opracowania nie ma ujęć wód podziemnych, nie ma też stref ochronnych 

ujęć wód.  

 

 

                                                 
2
 Źródło: http://www.opole.pios.gov.pl/wms/Pliki/2018/Monitoring_operacyjny_wod_podziemnych_2018.pdf 
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3.1.4.  Świat roślin i zwierząt 

Potencjalnie obszar opracowywania powinny porastać żyzne buczyny niżowe Galio 

odorati-Fagetum (Melico-Fagetum) (Matuszkiewicz red. 1991).  

W rzeczywistości jest to obszar antropogeniczny, czyli przekształcony przez człowieka, który 

zajmują w całości grunty orne. Z tego względu nie występują tu wartościowe przyrodniczo 

zbiorowiska roślinne ani struktury pełniące funkcje przyrodnicze. Najbardziej pospolitymi 

zbiorowiskami na omawianym obszarze są zespoły roślinne użytków rolnych, zarówno upraw 

zbożowych jak i okopowych, przede wszystkim zbiorowiska chwastów towarzyszące 

uprawom roślin zbożowych (rząd Centauretalia cyani) oraz okopowych (rząd Polygono-

Chenopodietalia). Wzdłuż przyległej drogi na niewielkich powierzchniach występują 

zbiorowiska roślinne o charakterze antropogenicznym z klas Stellarietea mediae, Artemisietea 

vulgaris i Epilobietea angustifolii. Zbiorowiska te związane są z terenami zmienionymi przez 

człowieka.  

Intensywne użytkowanie rolnicze oraz otoczenie drogami publicznymi, w tym autostradą  

i drogą wojewódzką powoduje, że obszar objęty zmianą planu nie jest cenny faunistycznie.   

Spotkać tu możemy jedynie pospolite gatunki zwierząt, typowe dla krajobrazu rolniczego. Nie 

stwierdzono miejsc uznanych za ostoje fauny. 

3.1.5.  Gleby 

Na omawianym obszarze podłoże budują wapienie triasowe na których występują 

rędziny węglanowe brunatne III i V klasy bonitacyjnej.  

Projektowaną zmianą przeznaczenia terenu objęte są wyłącznie grunty klasy IV  

z kompleksami rolniczej przydatności: żytnim bardzo dobry i pszennym wadliwym. 

W dostępnych źródłach brak jest danych na temat stanu jakości omawianych gleb (odczynu, 

zasobności, zawartości metali ciężkich itp.). Biorąc jednak pod uwagę położenie tego obszaru 

pomiędzy dwoma drogami o intensywnym ruchu samochodowym (autostrada i droga 

wojewódzka), istnieje prawdopodobieństwo, że część tych gleb może być zanieczyszczona 

metalami ciężkimi.   
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Ryc. 2. Struktura użytkowania gruntów i bonitacji gleb na terenie objętym projektowaną zmianą przeznaczenia  

i w jego otoczeniu. 

 

3.1.6.  Klimat lokalny,  higiena atmosfery,  klimat akustyczny, pola  elektromagnetyczne 

Według podziału E. Romera omawiany obszar leży w regionie klimatów podgórskich 

nizin i kotlin (region pluwiotermiczny odrzański – A. Schmuck 1961) i należy do 

najcieplejszych w Polsce. Układ warunków termicznych jest bardzo korzystny dla wegetacji 

roślin. W układzie lokalnym obszar ten położony jest w obrębie wysoczyzny plejstoceńskiej, 

czyli w strefie o najkorzystniejszych warunkach bioklimatycznych. 

 Higiena atmosfery 

Ocena jakości powietrza w ramach monitoringu państwowego dokonywana jest  

w województwie opolskim dla dwóch stref: miasta Opola oraz strefy opolskiej obejmującej 

pozostałą część województwa. Wg wyników oceny jakości powietrza za rok 2019 w strefie 

opolskiej (PL1602), przy uwzględnieniu kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia 

ludzi, poziomy stężeń pyłu PM10 oraz benzo(a)pirenu (B(a)P) zostały zakwalifikowane do 

klasy C (poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną powiększoną o margines tolerancji). 

Poziomy stężeń pozostałych badanych zanieczyszczeń zostały zakwalifikowane do klasy A 
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(poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej, nie jest wymagane prowadzenie 

działań na rzecz poprawy jakości powietrza)
3
.  

Ze względu na przekroczenia wartości dopuszczalnych zanieczyszczeń w powietrzu Sejmik 

Województwa Opolskiego, realizując wymagania wynikające z przepisów z zakresu ochrony 

środowiska, opracowuje programy ochrony powietrza. Z aktualnego programu
4
 wynika, że  

w rejonie wsi Zakrzów nie występują przekroczenia stężenia dobowego pyłu zawieszonego 

PM10. Na całym obszarze gminy przekroczony jest natomiast poziom stężeń średniorocznych 

benzo(a)pirenu.  

Hałas 

W rejonie obszaru objętego zmianą planu klimat akustyczny kształtuje głównie hałas 

komunikacyjny emitowany przez ruch samochodowy na drodze wojewódzkiej nr 409  

i autostradzie A4. W granicach obszaru opracowania nie projektuje się terenów objętych 

ochroną akustyczną. 

Promieniowanie niejonizujące 

Zagrożenia promieniowaniem niejonizującym związane jest z występowaniem 

napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokich napięć, głównych punktów zasilania 

(GPZ) oraz stacji nadawczych telefonii komórkowej. Przez obszar objęty planem przebiegają 

napowietrzne linie elektroenergetyczne 220 kV i 110 kV. Dla linii tych nie został utworzony 

obszar ograniczonego użytkowania, o którym mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001r. Prawo ochrony środowiska. 

3.2.  Walory środowiska kulturowego i krajobrazu 

3.2.1.   Zasoby kulturowe 

    W granicach obszaru objętego zmianą planu znajdują się dwa zabytki archeologiczne 

– stanowiska archeologicznych, nie objęte ochroną w formie wpisu do wojewódzkiego 

rejestru zabytków. Są to stanowiska wielokulturowe oznaczone w miejscowości numerami 31 

i 41. Zabytki te objęte są ochroną ustaleniami obowiązującego planu, które pozostają bez 

zmian.   

3.2.2. Walory krajobrazowe 

Obszar opracowania obejmuje część większego kompleksu gruntów ornych.  

Powierzchnia terenu na tym obszarze jest płaska, łagodnie opadająca w kierunku południowo-

wschodnim, pozbawiona jakichkolwiek form naturalnych i antropogenicznych oraz zieleni. 

Sam obszar objęty zmianą planu nie wyróżnia się walorami krajobrazowymi, jednak jego 

położenie na przedprożu Masywu Chełmskiego przesądziło o włączeniu go, w opracowaniu  

„Waloryzacja krajobrazu naturalnego województwa opolskiego wraz z programem czynnej  

i biernej ochrony” [11], do obszaru o szczególnie wysokich walorach krajobrazowych.  

Podstawowym walorem krajobrazowym w rejonie opracowania jest daleki widok na Garb 

Chełmu z drogi wojewódzkiej nr 409 w kierunku Strzelec Opolskich. Teren planowanej 

                                                 
3
 Źródło: http://www.opole.pios.gov.pl/wms/Pliki/2020/Ocena_jakosci_powietrza_za_rok_2019.pdf 

4
 „Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opola ze względu na przekroczenie poziomów 

dopuszczalnych pyłu PM 10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM 

2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej.” Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/403/2018 Sejmiku Województwa 

Opolskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. 
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farmy fotowoltaicznej położony jest w polu tego widoku, ale faktycznie widoczny jest tylko 

częściowo, ze względu oddalenie od drogi od ok. 200 m do 700 m, spadek powierzchni terenu 

w kierunku przeciwnym do drogi oraz zieleń przydrożną przesłaniającą miejscami panoramę 

widokową.   

 

 

 

 
         Ryc. 1-4   Widok na Masyw Chełmski z drogi wojewódzkiej nr 409  

                          w rejonie obszaru objętego zmianą planu 

[Źródło: Google Earth] 

 

Omawiany teren jest natomiast dobrze widoczny z autostrady w kierunku węzła „Gogolin”, 

ale ten widok nie posiada szczególnych walorów krajobrazowych wymagających ochrony. 

Dla jadących w przeciwnym kierunku teren ten będzie, poza bardzo krótkim odcinkiem, 

niewidoczny ze względu na skarpy przydrożne.  
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         Ryc. 5-6   Widok terenu planowanej farmy fotowoltaicznej z autostrady A4  

[Źródło: Google Earth] 

3.3. Obszary i obiekty środowiska prawnie chronione i wymagające ochrony   

      W granicach obszaru objętego zmianą planu nie występują żadne formy ochrony 

przyrody ani też żadne obiekty i obszary przyrodnicze wymagające ochrony. Najbliżej 

położone obszary objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) to obszar Natura 2000 

„Kamień Śląski” oraz Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny”. Obszar Natura 2000 znajduje się 

w odległości ok. 4 km na północ od granicy obszaru objętego zmianą planu, Park 

Krajobrazowy położony jest w odległości 1 km a jego otulina w odległości ok. 350 m na  

północny-wschód od granicy omawianego obszaru.  
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Do wartościowych zasobów środowiska naturalnego na omawianym obszarze zaliczają się 

gleby III klasy bonitacyjnej, chronione ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych (t. j. Dz. U. 2013 r. poz. 1205 z późn. zm.), oraz  zasoby wód podziemnych 

gromadzone w utworach triasowych, które wymagają ochrony.  

Środowisko kulturowe na omawianym obszarze reprezentują dwa stanowiska 

archeologiczne, objęte ochroną ustaleniami obowiązującego planu.  

3.4. Ogólna ocena stanu środowiska i występujące zagrożenia oraz potencjalne  

zmiany tego stanu w  przypadku braku realizacji projektowanej zmiany planu   

W wyniku gospodarczej działalności człowieka na omawianym obszarze degradacji 

uległo środowisko przyrody ożywionej, tj. fauna i flora, za sprawą intensywnej gospodarki 

rolnej. Niekorzystny jest też klimat akustyczny, ze względu na hałas komunikacyjny 

emitowany przez ruch samochodowy na autostradzie i drodze wojewódzkiej nr 409. Pozostałe 

elementy środowiska są w stanie zadawalającym, ale nie wyróżniają się szczególnymi 

walorami, z wyjątkiem walorów krajobrazowych dalekiego widoku na Masyw Chełmski  

z drogi wojewódzkiej nr 409.   

Na obszarze objętym zmianą planu nie stwierdzono występowania naturalnych zagrożeń 

środowiska. Na omawianym obszarze nie też obszarów historycznych zanieczyszczeń 

powierzchni ziemi [13].  

W przypadku braku realizacji projektowanej zmiany planu, czyli pozostawienia obszaru 

objętego zmianą w rolniczym użytkowaniu, nie przewiduje się zmian stanu środowiska; 

obszar ten pozostałby w intensywnym użytkowaniu rolniczym z ubogimi florystycznie 

zbiorowiskami synantropijnymi jakie towarzyszą uprawom polowym.  

3.5. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 

projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających 

ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o ochronie przyrody  

W granicach obszaru objętego zmianą planu ani w jego sąsiedztwie nie ma obszarów 

podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

Nie stwierdzono też w tym rejonie problemów istotnych z punktu widzenia realizacji 

projektowanej zmiany planu. 

4. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym, krajowym i regionalnym, istotne z punktu widzenia projektowanej 

zmiany planu, oraz sposoby, w jakich te cele zostały uwzględnione podczas 

opracowywania projektowanego dokumentu 

Podstawowymi dokumentami kierunkowymi określającymi cele ochrony środowiska są: 

na poziomie wspólnotowym – Ogólny unijny program działań w zakresie środowiska do   

2020 r. [9], który uwzględnia cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzyna-

rodowym; na poziomie krajowym – Polityka ekologiczna państwa 2030 [10]; na poziomie 
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regionalnym: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego [7] oraz 

Program ochrony środowiska dla województwa opolskiego na lata 2016 – 2020 [8].  

W projektowanym dokumencie planuje się jedną zasadniczą zmianę obowiązującego planu, 

polegającą na przeznaczeniu ok. 32 ha gruntów ornych pod farmę fotowoltaiczną.  

Szczebel wspólnotowy 

Ogólny unijny program działań w zakresie środowiska (…) wyznacza dziewięć celów 

priorytetowych ochrony środowiska Unii Europejskiej. Projektowana zmiana planu przyczyni 

się do rozwoju energetyki wykorzystującej energię słoneczną, co wpisuje się w realizację 

jednego celu z grupy priorytetów tematycznych, tj. celu priorytetowego  2: Przekształcenie 

UE w zasobooszczędną, zieloną i konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną. 

Szczebel krajowy 

W Polityce ekologicznej Państwa na lata na lata 2016 - 2020 za główny cel ochrony 

środowiska przyjęto „Rozwój potencjału środowiska na rzecz obywateli i przedsiębiorców”, 

któremu przyporządkowane są trzy cele szczegółowe: 

 I - Środowisko i zdrowie. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego. 

II - Środowisko i gospodarka. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska. 

III - Środowisko i klimat. Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do nich oraz zarządzanie 

ryzykiem klęsk żywiołowych. 

Projektowana zmiana planu wiąże się pośrednio z wszystkimi tymi celami, bowiem efektem 

sukcesywnego rozwoju energetyki wykorzystującej odnawialne źródła energii będzie 

ograniczanie energetyki opartej na nieodnawialnych źródłach energii, w szczególności 

energetyki węglowej, co przyczyni się do: poprawy jakości powietrza, zmniejszania 

eksploatacji surowców energetycznych stanowiących nieodnawialne zasoby środowiska, 

zmniejszania emisji dwutlenku węgla wpływającej znacząco na niekorzystne zmiany klimatu.  

Szczebel regionalny 

Głównym celem polityki przestrzennej w zakresie ochrony środowiska przyjętym w planie 

województwa jest: „Kształtowanie przyrodniczych struktur przestrzennych oraz ochrona  

i poprawa jakości środowiska, przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju społeczno-

gospodarczego.” W Programie ochrony środowiska dla województwa opolskiego na lata 

2016 – 2020 podane zostały cele programu w oparciu o diagnozę i przeprowadzone analizy 

SWOT. Z projektowanym dokumentem wiąże się jeden cel „Poprawa stanu czystości 

powietrza na terenie województwa w stosunku do roku bazowego”, ponieważ projektowana 

zmiana planu realizuje przyjęty dla tego celu kierunek interwencji „Rozwój energetyki 

odnawialnej”. 

Jak wynika z powyższej analizy, projektowany dokument wpisuje się w cele ochrony 

środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym, krajowym  

i regionalnym.  
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5. Ocena wpływu realizacji projektowanej zmiany planu na środowisko 

5.1. Ogólna ocena ustaleń projektu zmiany planu z punktu widzenia wymogów 

ochrony środowiska 

Przedmiotem zmiany planu jest przeznaczenie ok. 32 ha gruntów ornych pod farmę 

fotowoltaiczną. Ogólnie ocenia się, że realizacja tej zmiany nie wpłynie znacząco negatywnie 

na stan środowiska.  

Farma fotowoltaiczna działa na zasadzie konwersji energii promieniowania słonecznego na 

energię elektryczną. Energia z paneli fotowoltaicznych spływa do przetwornic, które 

zamieniają prąd stały na zmienny, a następnie przez transformator przesyłany jest on do sieci 

energetycznej. Działanie instalacji fotowoltaicznych nie powoduje emisji hałasu, 

nieprzyjemnych zapachów, zanieczyszczeń do powietrza ani powstawania odpadów. Wpływ 

farm fotowoltaicznych na środowisko przyrodnicze zależny jest w znacznej mierze od 

lokalizacji. Negatywnego oddziaływania można się spodziewać w odniesieniu do dzikich 

gatunków głównie ptaków i owadów. Z tego powodu farm fotowoltanicznych 

wielkopowierzchniowych nie powinno się lokalizować na terenach wrażliwych przyrodniczo, 

w szczególności chronionych.  

W literaturze tematu znaleźć można następujące zalecenia, które należy uwzględniać przy 

planowaniu i użytkowaniu farm fotowoltaicznych:  

 unikać przy wyborze lokalizacji obszarów prawnie chronionych oraz na obszarach 

stanowiących miejsce rozrodu lub intensywnego wykorzystania przez gatunki rzadkie  

i średnioliczne;  

 przewody elektryczne odprowadzające energię z parku trzeba umieszczać pod ziemią; 

 unikać budowy w szczycie sezonu lęgowego; 

 fragmenty trawiaste pomiędzy ogniwami nie powinny być uprawiane z wykorzystaniem 

sztucznego nawożenia, herbicydów i pestycydów, najlepiej je wykaszać ręcznie, bądź 

poprzez wypas np. owiec, 

 zezwolić na spontaniczną sukcesję roślinności pomiędzy pasami, np. ziół i chwastów. 

Za tereny, gdzie bez większych obaw można planować lokalizację farm fotowoltaicznych 

wskazuje się obszary zindustrializowane, już zdegradowane i zabudowane przez człowieka,  

a więc: obszary wcześniej wykorzystywane w celach wojskowych, przemysłowych, 

mieszkaniowych, handlowych, obszary po dawnych składowiskach odpadów, wzdłuż 

głównych szlaków komunikacyjnych takich jak autostrady czy drogi szybkiego ruchu, oraz 

obszary wykorzystywane jako grunty orne (Peschel, 2010).  

Planowana farma fotowoltaiczna zlokalizowana jest na gruntach ornych poza obszarami 

przyrodniczymi prawnie chronionymi i w dużej odległości od tych obszarów, pomiędzy 

dwoma szlakami komunikacyjnymi: autostradą A4 i drogą wojewódzką nr 409. Dodatkowo  

w projekcie zmiany planu określone zostały zasady ochrony środowiska i krajobrazu 

ograniczające negatywne oddziaływania planowanej farmy na środowisko przyrodnicze  

i krajobraz.     
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5. 2. Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko i zagrożenia mogące być 

rezultatem realizacji projektowanej zmiany planu oraz zalecane rozwiązania 

eliminujące lub ograniczające ich wpływ na środowisko 

Różnorodność biologiczna, rośliny, zwierzęta 

Biorąc pod uwagę, że na obszarze objętym zmianą planu znajduję się wyłącznie grunty orne 

intensywnie użytkowane, ocenia się, że realizacja projektowanej zmiany nie będzie miała 

negatywnego wpływu na różnorodność biologiczną oraz świat roślin i zwierząt. W czasie 

eksploatacji farmy na jej terenie należy oczekiwać pojawienia się zbiorowiska łąkowego, 

ponieważ powierzchnie pod ogniwami zostaną pozostawione do naturalnej sukcesji. W ten 

sposób budowa farmy fotowoltaicznej może przyczynić się do zwiększenia różnorodności 

gatunkowej lokalnej flory i, tym samym, atrakcyjności siedliska dla gatunków małych 

zwierząt, szczególnie owadów, w czym pomóc ma projektowane ustalenie planu nakazujące 

stosowanie ogrodzenia umożliwiającego przemieszczanie się drobnej fauny (owadów, 

herpetofauny, małych zwierząt). 

Ludzie 

Nie przewiduje się znaczących oddziaływań realizacji planowanej farmy fotowoltaicznej na 

ludzi ponieważ: 

 obszar objęty zmianą planu jest niezabudowany i nie sąsiaduje z zabudową mieszkaniową, 

 zgodnie z projektowanymi ustaleniami planu urządzenia planowanej farmy nie mogą 

powodować znaczącego oddziaływania na środowisko oraz oddziaływań związanych  

z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu poza jej terenem. 

Generalnie farmy fotowoltaiczne są całkowicie neutralne dla ludzi. Żadne ze 

zidentyfikowanych oddziaływań, będących skutkiem realizacji projektowanej zmiany planu, 

nie wpływa negatywnie na zdrowie, czy komfort życia ludzi. Wręcz przeciwnie, jest to 

instalacja, która przyczynia się do zmniejszenia emisji pochodzących z konwencjonalnych 

źródeł energii, wpływa więc pozytywnie na stan środowiska, a pośrednio również na zdrowie 

ludzi 

Wody, środowisko gruntowo-wodne 

Eksploatacja planowanej farmy fotowoltaicznej nie jest związana z powstawaniem 

zanieczyszczeń mogących mieć wpływ na wody powierzchniowe i podziemne oraz na 

środowisko gruntowo-wodne. 

Powietrze atmosferyczne, klimat akustyczny, pole elektromagnetyczne 

Realizacja planowanego przedsięwzięcia jest korzystna z punktu widzenia wpływu na 

powietrze atmosferyczne. Energia wytwarzana przez elektrownie fotowoltaiczne jest energią 

„czystą" ekologicznie, a jej źródło, czyli słońce jest niewyczerpalne. Praca ogniw 

fotowoltaicznych nie zanieczyszcza powietrza atmosferycznego. Farmy solarne są w swej 

istocie urządzeniami proekologicznymi, które w ogólnym bilansie ograniczają emisje do 

atmosfery zanieczyszczeń energetycznych, w związku z czym przedsięwzięcie w pozytywny 

sposób wpłynie na stan powietrza atmosferycznego.  



 18 

Panele fotowoltaiczne nie emitują hałasu. Jedynymi obiektami, które na terenie farmy 

fotowoltaicznej mogą emitować hałas, są pomieszczenia transformatora i inwertera (w 

przypadku inwertera centralnego) wyposażone w instalacje chłodzące, czyli wentylatory 

wymuszające obieg powietrza. Instalacje te z reguły znajdują się wewnątrz pomieszczenia co 

umożliwia zastosowanie skutecznej izolacji akustycznej.     

Uwzględniając powyższe, oraz ustalony w projekcie zmiany planu nakaz ograniczenia 

odziaływań urządzeń farmy fotowoltaicznej do granic terenu przeznaczonego na jej realizację, 

nie przewiduje się znaczących oddziaływań na powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny, 

będących skutkiem realizacji ustaleń projektowanego dokumentu. 

Praca elektrowni fotowoltaicznej powodować będzie emisję niejonizującego promieniowania 

elektromagnetycznego, której źródłem będą układy wytwarzania, przesyłania i rozdziału 

energii elektrycznej, a także jej odbiorniki. Emisja ta nie będzie jednak znacząca dla 

środowiska ponieważ: 

 na terenach farm fotowoltaicznych są to jedynie urządzenia przetwarzające prąd niskich 

napięć (do 1,5 kV) z wyjątkiem transformatora, gdzie zajdzie przetworzenie napięcia  

z niskiego na średnie (15 kV) i sterowni (miejsce przyłączenia), która będzie operowało 

na takim napięciu, 

 wszystkie linie kablowe niskiego i średniego napięcia (oprócz przewodów niskiego 

napięcia prowadzonych po konstrukcji nośnej paneli) będą wykonane jako podziemne. 

Krajobraz 

Teren planowanej farmy fotowoltaicznej obejmuje  jeden zwarty obszar gruntów ornych bez 

jakichkolwiek elementów o walorach krajobrazowych. Ze względu na nachylenie 

powierzchni terenu, wynoszącym ok. 3,5% - 4,5%, wpływ planowanej farmy wiatrowej na 

krajobraz będzie różny, w zależności od miejsca obserwacji. Farma najbardziej widoczna 

będzie z autostrady dla jadących w kierunku węzła „Gogolin”, ale ponieważ krajobraz w tym 

widoku nie posiada wysokich walorów krajobrazowych, nie będzie to oddziaływanie 

negatywne. (Dla jadących autostradą w kierunku przeciwnym omawiany teren, poza bardzo 

krótkim odcinkiem, będzie niewidoczny, ponieważ zasłaniają go przydrożne skarpy.)    

Najistotniejszy - z krajobrazowego punktu widzenia – jest wpływ planowanego 

przedsięwzięcia na daleki widok Masywu Chełmskiego z drogi wojewódzkiej nr 409.  

Ze względu na położenie terenu objętego zmianą planu, oraz ukształtowanie jego 

powierzchni, planowana farma fotowoltaiczna  nie przysłoni tego widoku. Omawiany teren 

oddalony jest od drogi o ok. 200 m i położony jest w obniżeniu pomiędzy drogą i progiem 

strukturalnym Garbu Chełmu, a dokładniej - na obszarze o powierzchni opadającej względem 

poziomu drogi, w efekcie czego jego poziom w najwyższym miejscu jest niższy od poziomu 

drogi o ok. 3-4 m i opada w kierunku odwrotnym do drogi o dalsze 16 m.  

Farma mogłaby by jedynie zakłócić harmonię widoku (tj. obniżyć jego walory), w przypadku 

gdyby konstrukcje fotowoltaiczne znacząco ingerowały w krajobraz rolniczy, stanowiący 

pierwszy plan widoku. W przypadku planowanej inwestycji przewiduje się, że ingerencja ta 

nie będzie jednak znacząca  ze względu na ograniczenie wysokości  paneli fotowoltaicznych 

do 4 m oraz ustalenie planu nakazujące rozmieszczenie elementów farmy fotowoltaicznej  
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w sposób nie zakłócający dalekiego widoku na Masyw Chełmski, co jest możliwe jeśli przy 

projektowaniu rozmieszczenia paneli uwzględni się odpowiednio istniejące ukształtowanie 

powierzchni terenu oraz zieleń. Przytoczony zapis planu jest też możliwy do 

wyegzekwowania na etapie realizacji inwestycji w procedurze oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko, ponieważ planowana inwestycja zaliczona jest do 

przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko
5
, tj. do przedsięwzięć dla 

których może być stwierdzony obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko  na podstawie art. 63 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.  

Biorąc powyższe pod uwagę ocenia się, że realizacja planowanej inwestycji zgodnie  

z projektowanymi ustaleniami planu wpłynie znacząco na krajobraz, ale nie będzie to 

oddziaływanie znacząco negatywne.  

Klimat 

Generalnie realizacja planowanej farmy fotowoltaicznej wpłynie pozytywnie na klimat. 

Zaplanowana inwestycja wchodzi w skład sektora energetyki odnawialnej, dzięki czemu 

będzie miała wpływ na redukcję emisji gazów cieplarnianych przez energetykę 

konwencjonalną.  

Nie przewiduje się znaczącego wpływu planowanej inwestycji na kształtowanie 

mikroklimatu. Ogniwa fotowoltaiczne montuje się w sposób umożliwiający dostęp powietrza 

od spodu, co z kolei pozwala na szybkie oddawanie ciepła do otoczenia. Dodatkowo, ogniwa 

mają bardzo małą masę w stosunku do powierzchni, więc nie akumulują ciepła, ale je 

natychmiast wypromieniowują. W związku z powyższym ogniwa fotowoltaiczne nie 

nagrzewają się do wysokich temperatur i nie magazynują ciepła. Sposób zabudowy farmy 

fotowoltaicznej powoduje, iż powietrze krąży swobodnie po jej terenie, nie tworząc kominów 

powietrznych. 

Nie przewiduje się możliwości wpływu przedsięwzięcia na zmiany klimatu poprzez emisję 

gazów cieplarnianych (bezpośrednią i pośrednią).  Planowana inwestycja nie będzie źródłem 

emisji istotnych ilości zanieczyszczeń do powietrza, w tym gazów cieplarnianych.  

Z realizacją przedsięwzięcia nie będzie również zawiązana żadna emisja pośrednia, gdyż 

celem instalacji jest produkcja energii elektrycznej, a nie jej konsumpcja. Dodatkowo dzięki 

tak uzyskanej energii możliwe jest zredukowanie wytwarzania energii ze źródeł 

konwencjonalnych. Biorąc pod uwagę, iż w Polsce energia elektryczna jest produkowana 

głównie z węgla brunatnego i kamiennego należy przyjąć, iż planowana inwestycja ograniczy 

emisję CO2. Reasumując można stwierdzić, iż projektowana zmiana planu przyczyni się do 

redukcji emisji gazów cieplarniach 

Odnosząc się do zagadnienia adaptacji planowanej inwestycji do zmieniającego się klimatu, 

w szczególności uodpornienia na gwałtowane zjawiska klimatyczne, należy zauważyć, że: 

                                                 
5
 Art. 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) 
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 Teren przeznaczony na farmę fotowoltaiczną nie jest narażony na naturalne zagrożenia 

środowiska, tj. zagrożenia powodziowe i osuwiskowe.  

 Potrzeba adaptacji planowanej inwestycji na wypadek ekstremalnych opadów została 

uwzględniona poprzez ustalenie nakazu pozostawienia powierzchni pod ogniwami do 

naturalnej sukcesji oraz min. 15% pozostałej powierzchni jako powierzchni biologicznie 

czynnej;  brak całkowitego uszczelnienia powierzchni gruntu (poza drogami i ew. placem 

manewrowym, które będą wykonane w sposób częściowo ograniczający przepuszczalność 

gruntu) oraz pokrycie powierzchni terenu naturalną roślinnością, nie ogranicza 

możliwości absorpcji wody przez grunt.  

 Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie jest związana z jakimkolwiek 

zapotrzebowaniem na wodę, w związku z powyższym nie jest w żaden sposób wrażliwa 

na długie okresy suszy. Dodatkowo, częściowe zacienienie powierzchni gruntu przez 

panele fotowoltaiczne ogranicza powierzchniowe parowanie wody i sprzyja ochronie 

roślinności przed skutkami długotrwałej suszy.  

 Możliwości wystąpienia innych ekstremalnych zjawisk klimatycznych towarzyszących 

zmianom klimatu takich jak silne wiatry, fale upałów, fale chłodu i śniegu, szkody 

wywołane zamarzaniem/odmarzaniem, to zagadnienia, które powinny być uwzględnione 

na etapie projektowania inwestycji poprzez zastosowanie rozwiązań technicznych  

i materiałowych gwarantujących  odporność na te zjawiska. 

Podsumowując, przyjęta w projekcie planu lokalizacja inwestycji i określone dla niej zasady 

zabudowy i zagospodarowania terenu uwzględniają zagadnienia związane z adaptacją 

planowanej inwestycji do zmieniającego się klimatu w stopniu odpowiednim do tego etapu 

procesu inwestycyjnego.  

Powierzchnia ziemi, gleby, kopaliny   

Nie przewiduje się wystąpienia znaczących negatywnych oddziaływań w odniesieniu do 

powierzchni ziemi i poszczególnych komponentów przyrodniczych z nią związanych: gleba, 

rzeźba, powierzchniowe utwory geologiczne, związanych z realizacją ustaleń projektu zmiany 

planu. 

Oddziaływanie planowanej inwestycji na powierzchnię ziemi będzie miało miejsce głównie 

na etapie inwestycyjnym i związane będzie z realizacją prac przygotowawczych i budowlano-

montażowych. Nie będzie ono jednak znaczące ponieważ: 

 w projekcie zmiany planu ustalono zakaz  znaczących zmian naturalnego ukształtowania 

powierzchni ziemi, 

 realizacja inwestycji wiąże się z koniecznością wykonania jedynie niewielkich i płytkich 

wykopów związanych z budową obiektów towarzyszących (budynki/kontenery do 

montażu inwerterów, transformatorów, aparatury sterującej oraz liczników prądowych, 

sieci podziemne),  

 panele fotowoltaiczne montowane są w sposób nie powodujący naruszenia ciągłości 

gruntu, 

 po zakończeniu robót budowlanych grunty naruszone budową są rekultywowane. 
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Funkcjonowanie inwestycji nie będzie miało wpływu na powierzchnię ziemi i gleby, bowiem 

nie wymaga ono dokonywania nowych przekształceń mechanicznych powierzchni ziemi i nie 

powoduje żadnych emisji mogących oddziaływać na gleby. 

Na obszarze opracowania nie ma udokumentowanych złóż kopali, a więc realizacja projektu 

zmiany planu nie będzie oddziaływać na kopaliny.  

Zabytki   

W granicach obszaru objętego planem znajdują się dwa stanowiska archeologiczne nie 

wpisane do rejestru zabytków województwa opolskiego. Oba stanowiska w projekcie 

obowiązującego planu objęte są ochroną konserwatorską, w związku z czym nie prognozuje 

się znaczącego oddziaływania realizacji projektu zmiany planu na zabytki. 

*** 

Jak wynika z wyżej przedstawionych ocen, nie przewiduje się znaczących 

oddziaływań na środowisko i zagrożeń mogących być rezultatem realizacji projektu zmiany 

planu, pod warunkiem stosowania się do określonych w nim zasad ochrony środowiska  

i krajobrazu. Z tego względu nie ma potrzeby formułowania zalecanych rozwiązań 

eliminujących lub ograniczających wpływ na środowisko. 

5. 3.  Wpływ na formy ochrony przyrody – obszary Natura 2000 

W granicach obszaru objętego zmianą planu ani w jego sąsiedztwie nie ma obszarów 

Natura 2000.   

5. 4. Ocena zgodności z przepisami prawnej ochrony przyrody 

W granicach obszaru objętego zmianą planu ani w jego sąsiedztwie nie ma obszarów  

i obiektów chronionych przepisami prawnej ochrony przyrody. 

5. 5. Oddziaływania długoterminowe, średnioterminowe i krótkoterminowe 

Skutkiem realizacji planowanej farmy fotowoltaicznej będą oddziaływania 

krótkoterminowe i długoterminowe.  

Odziaływania krótkoterminowe związane będą z procesem realizacji planowanej 

inwestycji oraz procesem  jej likwidacji i będą do nich należały: emisja zanieczyszczeń do 

atmosfery (samochody i sprzęt budowlano-montażowy), emisja hałasu (samochody i sprzęt 

budowlany), powstawanie odpadów. 

Oddziaływania związane z eksploatacją inwestycji będą miały charakter 

długoterminowy (wieloletni) i będą obejmowały:  zmianę krajobrazu i ukształtowania szaty 

roślinnej oraz likwidację niewielkiej powierzchni pokrywy glebowej (pod obiektami 

towarzyszącymi). 

Nie przewiduje się oddziaływań średnioterminowych. 

5.6. Oddziaływania skumulowane i transgraniczne  

Konflikty i kolizje pomiędzy zagospodarowaniem przestrzennym a środowiskiem 

przyrodniczym, poza poszczególnym sposobem zagospodarowania i zabudowy, występują 

także w wyniku nakładających się zagrożeń dla jakości komponentów środowiska, ciągłości 

powiązań przyrodniczych czy walorów krajobrazowych. Dzieje się tak w przypadku 
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połączenia szeregu oddziaływań pochodzących z pojedynczych projektów, które, ze względu 

na koncentrację, mogą potencjalnie wywierać na środowisko skutki skumulowane.  

Teren planowanej farmy fotowoltaicznej położony jest w sąsiedztwie znaczących 

emitorów zanieczyszczeń powietrza i hałasu: autostrady A4, drogi wojewódzkiej 409 oraz 

planowanego toru wyścigów samochodowych. Biorąc jednak pod uwagę, że eksploatacja  

farm fotowoltaicznych nie powoduje żadnych emisji mogących mieć wpływ na stan 

środowiska, nie przewiduje się oddziaływań skumulowanych. 

Realizacja projektowanej zmiany planu nie spowoduje wystąpienia oddziaływań  

o charakterze transgranicznym. Wynika to zarówno ze względu na znaczną odległość od 

granicy państwa jak i brak przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego 

przedsięwzięcia na środowisko. 

5.7.  Ryzyko wystąpienia poważnych awarii 

   Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, przez poważną awarię rozumie się 

„zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu 

przemysłowego (poważna awaria przemysłowa), magazynowania lub transportu, w których 

występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego 

powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego 

zagrożenia z opóźnieniem”.  

Zagrożenie środowiska o charakterze awaryjnym w związku z eksploatacją farmy 

fotowoltaicznej może nastąpić na skutek pożaru bądź awarii elektrycznej. W wyniku ww. 

zdarzeń może nastąpić niekontrolowana emisja zanieczyszczeń do środowiska gruntowo - 

wodnego oraz do powietrza. Sposobem przeciwdziałania tym zagrożeniom jest prewencja 

polegająca na utrzymywaniu w należytym stanie urządzeń i instalacji oraz przeprowadzaniu 

systematycznych kontroli technicznych. Przy zastosowaniu się do w/w wytycznych 

planowane przedsięwzięcie nie będzie stwarzać zagrożenia dla ludzi i środowiska oraz nie 

będzie stwarzać zagrożenia wystąpienia poważnej awarii. 

5.8. Zestawienie i podsumowanie przewidywanych oddziaływań na środowisko 

wynikających z projektowanej zmiany planu 

Zestawienie ocen przewidywanych oddziaływań na środowisko przedstawia tabela 2. 

Tab. 2. Ocena oddziaływań na środowisko będących skutkiem realizacji projektu planu  

Komponenty i cechy środowiska 

podlegające potencjalnym wpływom 

Ocena oddziaływania* 

oddziaływania krótkoterminowe oddziaływania długoterminowe 

Bioróżnorodność, flora , fauna B + 

Ludzie A A 

Wody powierzchniowe/podziemne A A 

Powietrze B + 

Klimat akustyczny B A 

Powierzchnia ziemi B A 

Zasoby naturalne A A 
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Krajobraz C C 

Klimat A + 

Zabytki A A 

Obszary Natura 2000 A A 

Pozostałe prawne formy ochrony przyrody  A A 

Oddziaływania skumulowane  A A 

Oddziaływania transgraniczne A A 

Ryzyko wystąpienia poważnych awarii A A 
*
 +  oddziaływania pozytywne 

A  brak oddziaływań 

B  oddziaływania nieznaczące 

C  oddziaływania znaczące ale nie negatywne 

D  odziaływania znaczące negatywne 

 

Powyższe zestawienie pokazuje, że realizacja projektu zmiany planu wpłynie 

znacząco na krajobraz, nie będą to oddziaływania znacząco negatywne. W odniesieniu do 

pozostałych komponentów środowiska prognozuje się oddziaływania nieznaczące lub brak 

oddziaływań, a w przypadku powietrza i klimatu w okresie długoterminowym będą to 

oddziaływania pozytywne.     

Realizacja projektu zmiany planu nie będzie miała wpływu na prawne formy ochrony 

przyrody, w tym obszary Natura 2000, ponieważ na obszarze objętym zmianą planu  

i w zasięgu jego oddziaływania formy takie nie występują.  

Realizacja projektowanej zmiany planu nie spowoduje oddziaływań skumulowanych, 

transgranicznych ani ryzyka wystąpienia poważnych awarii.  

Wyżej przedstawione oceny dają podstawę do ogólnego stwierdzenia, że realizacja 

projektowanej zmiany planu, przy zachowaniu wszystkich ustalonych warunków 

realizacji planowanego przedsięwzięcia, nie wpłynie znacząco negatywnie na 

środowisko. 

6. Propozycje rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem 

realizacji projektowanej zmiany planu 

Uwzględniając przedstawione w pkt 5 analizy i oceny można stwierdzić, że projektowane 

ustalenia zmiany planu, wraz z obowiązującymi ustaleniami planu, uwzględniają 

wyczerpująco - na tym etapie procesu inwestycyjnego - zasady ochrony środowiska, 

eliminując bądź ograniczając negatywne oddziaływania na środowisko. W związku  

z powyższym nie proponuje się do projektowanego dokumentu dodatkowych rozwiązań 

mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych 

oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanej zmiany planu.  
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7. Proponowane rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projekcie 

zmiany planu wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny 

prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych 

Projekt zmiany planu sporządzony został w celu przeznaczenia gruntów rolnych pod 

farmę fotowoltaiczną w ramach realizacji polityki przestrzennej gminy określonej w Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin. Z tego względu 

nie rozpatrywano rozwiązań alternatywnych, tym bardziej, że projektowane przedsięwzięcie 

nie koliduje z żadnymi obszarami cennymi przyrodniczo, co uzasadniałoby szukanie innych 

rozwiązań. 

8. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji 

postanowień projektu zmiany planu oraz częstotliwości jej przeprowadzania 

Ustawa z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

nakłada na organ wykonawczy gminy obowiązek analizowania zmian w zagospodarowaniu 

przestrzennym gminy co najmniej raz w kadencji rady gminy, w celu oceny aktualności 

planów miejscowych. W nawiązaniu do tego obowiązku proponuje się wykonywanie analizy 

skutków realizacji projektu planu z taką samą częstotliwością. Monitorowanie stanu 

środowiska powinno być realizowane w kategoriach jakości środowiska oraz zgodności z 

wymogami zawartymi w planie z uwzględnieniem projektowanej zmiany. Monitorowanie 

jakości środowiska może opierać się na wynikach badań wykonywanych przez GUS, WIOŚ, 

PIOŚ, które są powszechnie dostępne.  

Ze względu na brak prognozowanych znaczących oddziaływań na środowisko, będących 

skutkiem realizacji projektowanej zmiany planu, nie proponuje się dodatkowych metod  

analizy tych skutków. 

9. Streszczenie 

Prognoza oddziaływania na środowisko sporządzona została do projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zakrzów i miasta Gogolin. 

Jej celem jest identyfikacja i ocena potencjalnych negatywnych oddziaływań na środowisko, 

które mogą wystąpić w rezultacie realizacji projektowanych ustaleń zmiany planu, oraz 

wskazanie rozwiązań eliminujących lub ograniczających te wpływy. Obowiązek sporządzenia 

prognozy do projektu planu wynika z art. 51 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 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 (t. j. Dz. 

U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.). Przy sporządzaniu prognozy zastosowano metodę identyfikacji 

i oceny potencjalnych oddziaływań i zagrożeń mogących być rezultatem realizacji projektu 

zmiany planu, z uwzględnieniem obowiązujących i projektowanych ustaleń planu, mających 

na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddziaływań, oraz oceny skuteczności tych 

ustaleń.  
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Omawiana zmiana planu podjęta została w celu przeznaczenia gruntów rolnych  pod 

planowaną farmę fotowoltaiczną, zgodnie z polityką przestrzenną gminy określoną  

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin.  

Zmianą objęto obszar gruntów rolnych niezabudowanych o powierzchni ok. 54 ha.  

W obowiązującym planie jest to teren rolniczy R. W ramach projektowanej zmiany planuje 

się przeznaczenie części tego terenu o pow. ok. 32 ha pod farmę fotowoltaiczną, zgodnie  

z ustaleniami studium, pozostała część terenu R, tj.  ok. 22 ha, pozostaje terenem rolniczym  

z zakazem zabudowy. W projektowanym dokumencie dla terenu objętego zmianą 

przeznaczenia ustalone zostały indywidualnie zasady ochrony środowiska i krajobrazu  oraz 

zagospodarowania i zabudowy.  

Z analizy i oceny stanu środowiska wynika, że na omawianym obszarze największy 

stopień degradacji dotyczy środowiska przyrody ożywionej, tj. roślin i zwierząt, oraz klimatu 

akustycznego. Środowisko przyrody ożywionej uległo degradacji w wyniku gospodarczej 

działalności człowieka za sprawą intensywnej gospodarki rolnej. Klimat akustyczny jest 

niekorzystny ze względu na hałas komunikacyjny emitowany przez ruch samochodowy na 

autostradzie i drodze wojewódzkiej nr 409. Pozostałe elementy środowiska w rejonie obszaru 

objętego zmianą planu są w stanie zadawalającym, ale nie wyróżniają się szczególnymi 

walorami, z wyjątkiem walorów krajobrazowych dalekiego widoku na Masyw Chełmski  

z drogi wojewódzkiej nr 409. Nie stwierdzono w tym rejonie występowania obszarów  

i obiektów przyrodniczych objętych ochroną prawną ani naturalnych zagrożeń środowiska  

(powodziowych, osuwiskowych). Komponentami środowiska, które wymagają ochrony są 

użytkowe zasoby wód podziemnych, grunty rolne III klasy bonitacyjnej  oraz dwa stanowiska 

archeologiczne.  

Z analizy skutków realizacji projektowanej zmiany planu na środowisko  

z uwzględnieniem zdiagnozowanego stanu środowiska oraz projektowanych ustaleń zmiany 

planu wynika, że realizacja tej zmiany wpłynie znacząco na krajobraz, ale nie będą to 

oddziaływania znacząco negatywne. W odniesieniu do pozostałych komponentów środowiska 

przewiduje się:  

- krótkotrwałe nieznaczące oddziaływania na przyrodę ożywioną (rośliny i zwierzęta), 

powietrze, klimat akustyczny i powierzchnię ziemi, które mogą wystąpić na etapie 

realizacji inwestycji i na etapie jej likwidacji, 

- pozytywne oddziaływania na powietrze i klimat w okresie długoterminowym, 

- brak oddziaływań na pozostałe komponenty, tj. na wody powierzchniowe i podziemne, 

zasoby naturalne, zabytki oraz na ludzi. 

Realizacja projektu zmiany planu nie będzie miała wpływu na prawne formy ochrony 

przyrody, w tym obszary Natura 2000, nie spowoduje też oddziaływań skumulowanych, 

transgranicznych ani ryzyka wystąpienia poważnych awarii.  

Wyżej przedstawione oceny dają podstawę do ogólnego stwierdzenia, że realizacja 

projektowanej zmiany planu, przy zachowaniu wszystkich ustalonych warunków 

realizacji planowanego przedsięwzięcia, nie wpłynie znacząco negatywnie na 

środowisko. 
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UZASADNIENIE   

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie  

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

części wsi Zakrzów i miasta Gogolin 

 

Rada Miejska w Gogolinie podjęła dnia 29 lipca 2020 r. uchwałę nr XXV/267/2020  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Zakrzów i miasta Gogolin. 

Sporządzona na podstawie ww. uchwały zmiana planu stanowi niewielką modyfikację 

obowiązującego planu, która obejmuje przeznaczenie części terenu rolniczego (R)  

o pow. ok. 32 ha pod farmę fotowoltaiczną, zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania gminy Gogolin. 

*** 

Zgodnie z wymogami art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), w uzasadnieniu do 

uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub 

zmiany planu  przedstawia się obowiązkowo:  

I. sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy opizp; 

II. zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1, wraz datą uchwały rady 

gminy, o której mowa w art. 32 ust. 2 ustawy opizp; 

III. wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy. 

IV. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy opizp 

Artykuł 1 ust. 2 ustawy opizp stanowi, że w planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym uwzględnia się zwłaszcza: 

1) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury; 

2) walory architektoniczne i krajobrazowe; 

3) wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów 

rolnych i leśnych; 

4) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

5) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób 

niepełnosprawnych; 

6) walory ekonomiczne przestrzeni; 

7) prawo własności; 

8) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa; 

9) potrzeby interesu publicznego; 

10) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci 

szerokopasmowych; 

11) zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej; 

12) zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych; 

13) potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności. 

Ad. 1) W projekcie zmiany planu wymagania ładu przestrzennego w tym urbanistyki  

i architektury zostały uwzględnione w następujący sposób: 

- uwarunkowania i wymagania funkcjonalne: planowana farma fotowoltaiczna 

zlokalizowana jest bezkolizyjnie w stosunku do terenów otaczających; 
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- uwarunkowania i wymagania społeczno-gospodarcze: realizacja planowanej zmiany planu 

jest korzystna z punktu widzenia społeczno-gospodarczego, ponieważ wpłynie na wzrost 

dochodów własnych gminy z tytułu podatków od nieruchomości; 

- uwarunkowania i wymagania środowiskowe zostały uwzględnione w projektowanej 

zmianie planu poprzez określenie zasad ochrony środowiska i krajobrazu, 

przedstawionych szerzej w części uzasadnienia dot. wymagań ochrony środowiska. 

- uwarunkowania i wymagania  kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne, w tym urbanistyki 

i architektury nie dotyczą planowanego przedsięwzięcia, ze względu na jego charakter.  

Ad 2) Walory architektoniczne nie zostały uwzględnione, ponieważ teren objęty zmianą planu 

jest niezabudowany i nie planuje się obiektów architektonicznych. Walory krajobrazowe 

zostały uwzględnione poprzez ustalenie zasad ochrony krajobrazu, w tym: zakazu znaczących 

zmian naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi oraz nakazów: (1) stosowania 

podziemnych kablowych sieci łączących poszczególne elementy farmy fotowoltaicznej, (2) 

rozmieszczenia elementów farmy fotowoltaicznej w sposób nie zakłócający dalekiego widoku 

na Masyw Chełmski. 

Ad 3 i 5) Wymagania ochrony środowiska określają  ustalone w projekcie zmiany planu 

zasady ochrony środowiska, tj. zakaz powodowania  znaczącego oddziaływania na 

środowisko oraz oddziaływań związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu 

i użytkowaniu terenu poza terenem planowanej farmy fotowoltaicznej, oraz nakazy:  

(1) pozostawienia powierzchni pod ogniwami do naturalnej sukcesji, (2) ogrodzenia terenu 

farmy w sposób umożliwiający przemieszczanie się drobnej fauny.  

Wymagania ochrony gruntów rolnych zostały uwzględnione poprzez wyłączenie  

z możliwości zabudowy gruntów III klasy bonitacyjnej (wymagających uzyskania zgody na 

przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze).   

Zagadnienia gospodarowania wodami, ochrony gruntów leśnych, ochrony zdrowia oraz 

bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych  nie mają związku  

z projektowaną zmianą planu.  

Ad. 4) Wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej uwzględnione są w ustaleniach obowiązującego planu, które nie są  

przedmiotem projektowanej zmiany. 

Ad 6) Walory ekonomiczne przestrzeni uwzględnia lokalizacja planowanej inwestycji -  

wybrany teren ma dostęp do drogi publicznej oraz sieci elektroenergetycznych, nie wymaga 

więc budowy nowej infrastruktury niezbędnej do jej realizacji i funkcjonowania. Walory 

ekonomiczne przestrzeni uwzględnione zostały też przy ustalania wskaźników 

zagospodarowania terenu, tj. powierzchni i intensywności zabudowy, które pozwalają na 

racjonalne, z ekonomicznego punktu widzenia, zagospodarowania terenu objętego 

projektowaną zmianą przeznaczenia.  

 

Ad. 7) Projekt zmiany planu uwzględniania prawo własności – zmiana obejmuje jedną 

nieruchomość i sporządzana jest na wniosek jej właściciela.  

Ad. 8) Potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa nie zostały w projekcie planu 

uwzględnione, ponieważ: 

 właściwe organy nie złożyły wniosków w tym zakresie, 
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 brak jest przepisów wykonawczych do ustawy opizp, określających cele oraz sposób 

uwzględniania w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronności i bezpieczeństwa 

państwa
1
. 

Ad. 10) Potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej - nie występują.  

Ad. 11) Zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad projektem zmiany planu, w tym 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zostało uwzględnione zgodnie z przepisami 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisami 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. 

Ad. 12) Zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych zostało uwzględnione 

w trakcie sporządzania projektu zmiany planu przez umożliwienie udziału społeczeństwa                    

w sporządzaniu projektu planu zgodnie z przepisami ww. ustaw.  

Pozostałe zagadnienia, tj. zagadnienia o których mowa w pkt 9 i 13, nie mają związku z 

projektem zmiany planu ze względu na jego przedmiot i zakres.    

Artykuł 1 ust. 3 ustawy opizp stanowi, że ustalając przeznaczenie terenu lub 

określając potencjalny sposób zagospodarowania i korzystania z terenu, organ waży interes 

publiczny i interesy prywatne, w tym zgłaszane w postaci wniosków i uwag, zmierzające do 

ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego 

zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.  

W przypadku sporządzonego projektu zmiany planu nie wystąpiły konflikty pomiędzy 

interesem publicznym i prywatnym (na obecnym etapie).  

Artykuł 1 ust. 4 ustawy opizp, określający  sposób uwzględniania wymagań ładu 

przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych 

przestrzeni, w przypadku sytuowania nowej zabudowy, został uwzględniony na etapie 

sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Gogolin - w projektowanej zmianie planu teren farmy fotowoltaicznej wyznaczony jest 

zgodnie z ustaleniami studium. 
 

V. Zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1, wraz datą uchwały 

rady gminy, o której mowa w art. 32 ust. 2 ustawy opizp oraz sposób 

uwzględnienia uniwersalnego projektowania. 

Artykuł 32 ustawy opizp stanowi, że Burmistrz dokonuje analizy zmian 

w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów 

miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń 

studium i przekazuje Radzie Miejskiej wyniki tych analiz po uzyskaniu opinii gminnej 

komisji urbanistyczno-architektonicznej, co najmniej raz w czasie kadencji Rady, natomiast 

Rada Miejska podejmuje uchwałę w sprawie aktualności planów miejscowych. 

Ww. analizy i wyniki tych analiz przestawione są w opracowaniu „Ocena aktualności studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego”, stanowiącym załącznik do uchwały nr XXXII/273/2017 

                                                 
1
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie sposobu uwzględniania w 

zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa    (Dz. U. z dnia 2 czerwca  

2004 r.) straciło ważność z dniem 2014.01.02  na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2012 r. o 

zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 951), a 

nowe nie zostało wydane. 
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Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie aktualności studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin oraz 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy 

Gogolin.  

Zgodnie z wynikami analizy plan części wsi Zakrzów i miasta Gogolin jest aktualny
2
. Ocena 

ta nie odzwierciedla jednak stanu aktualnego, ponieważ w 2019 roku uchwalona została 

nowelizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Gogolin, w której na obszarze objętym ww. planem wyznaczony został nowy teren możliwej 

lokalizacji farm fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 100 kW. Uwzględniając, że plan 

jest aktualny, jego zmianę wynikającą ze zmiany studium  wprowadzono w formie uchwały 

zmieniającej. 

Projektowanie uniwersalne zostało uwzględnione w następujący sposób - w ogłoszeniu o 

przystąpieniu do sporządzania zmiany planu, opublikowanym na stronie internetowej gminy, 

podano informację o możliwości składania wniosków drogą elektroniczną oraz adres 

mailowy, na który wnioski można składać. 
 

VI. Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy 

  Jak wykazała prognoza skutków finansowych, uchwalenie projektowanej zmiany 

planu może zwiększyć wpływy do budżetu gminy: 

 z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – w przypadku sprzedaży terenu 

przeznaczonego pod farmę fotowoltaiczną w okresie do 5 lat od wejścia w życie 

przedmiotowej uchwały 

 z tytułu wzrostu podatku od nieruchomości – w przypadku zrealizowania planowanej 

farmy fotowoltaicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Będzie wymagał aktualizacji w części dot. zasad ochrony krajobrazu i kształtowania krajobrazu oraz zasad 

ochrony zabytków i krajobrazów kulturowych, ale dopiero  po określeniu krajobrazów priorytetowych w audycie 

krajobrazowym oraz w planie zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego.  


