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1. Zawartość, główne cele i powiązania z innymi dokumentami.

Zmiana  planu  dotycży  dżiałki  nr  85/9  obręb  Wojtoś wka  –  dżiałki  cżęsściowo  żabudowanej  ż

prżeżnacżeniem  na tereny pod żabudowę rekreacji  indywidualnej,   żabudowę miesżkaniową

jednorodżinną. 

Zmianę Planu sporżądżono na podstawie  obowiążujących prżepisoś w prawnych,  opracowania

ekofiżjograficżnego,  analiży  materiałoś w  planistycżnych  w  tym  opracowanś ,  analiż,  prognoż

sporżądżonych na potrżeby projektu żmiany planu  a takżże opracowanś ,  koncepcji,  projektoś w

planoś w  i  programoś w  dotycżących  obsżaru  objętego   planem  opracowanych  na  sżcżeblu
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wojewoś dżkim i krajowym. Uwżględniono żałożżenia ochrony sśrodowiska i materiały archiwalne

dotycżące  sśrodowiska  prżyrodnicżego  na  tym  terenie.  Rożpożnanie  aktualnego  stanu

sśrodowiska i jego żagrożżenś  wynikających ż realiżacji  żmiany Planu  użupełniono na podstawie

wiżji terenowej.

Informacje żawarte w opracowaniu  pożyskano od Urżędu Miejskiego w Lądku-Zdroju, Śtarostwa

Powiatowego w Kłodżku, Dolnosśląskiego Zarżądu Melioracji i Urżądżenś  Wodnych, Regionalnego

Dyrektora Ochrony ŚŚrodowiska we Wrocławiu, Dolnosśląskiego Biura Geodeżji i Terenoś w Rolnych

we Wrocławiu, Wojewoś dżkiego Konserwatora Zabytkoś w, Zarżądu Droś g Powiatow1ych. 

Prży sporżądżaniu prżedmiotowego opracowania wykorżystano metodę oceny skutkoś w wpływu

ustalenś  planu na sśrodowisko prżyrodnicże, składającą się ż dwoś ch etapoś w: 

- diagnoży sśrodowiska prżyrodnicżego,

- wpływu  ustalenś  planu  na  sśrodowisko  prżyrodnicże,   traktowanie  sśrodowiska  jako

systemu.

Diagnoża, na ktoś rą składają się:

 dotychcżasowe prżeżnacżenia, żagospodarowania i użbrojenia terenu;

 stan ładu prżestrżennego i wymogoś w jego ochrony,

 stan sśrodowiska, 

 wielkosścś i jakosści żasoboś w wodnych oraż wymogoś w ochrony sśrodowiska,

 stan prżyrody i krajobrażu kulturowego;

 stan dżiedżictwa kulturowego i żabytkoś w oraż doś br kultury wspoś łcżesnej;

 warunki i jakosścś żżycia miesżkanś coś w, w tym ochrony ich żdrowia;

 żagrożżenia beżpiecżenś stwa ludnosści i jej mienia;

 stan prawny gruntoś w;

 występowanie obiektoś w i terenoś w chronionych na podstawie prżepisoś w odrębnych;

 występowanie obsżaroś w naturalnych żagrożżenś  geologicżnych;

 występowanie udokumentowanych żłoś żż  kopalin oraż żasoboś w woś d podżiemnych;

 występowania terenoś w goś rnicżych wyżnacżonych na podstawie prżepisoś w odrębnych;

 powiążania komunikacyjne i infrastrukturalne;

 obsżary problemowe;

 stan systemoś w komunikacji i infrastruktury technicżnej, w tym stopnia uporżądkowania 

gospodarki wodno-sściekowej, energetycżnej oraż gospodarki odpadami;

 żadania służżące realiżacji ponadlokalnych celoś w publicżnych.
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Ustalenia planu, ktoś re żawierają:

 prżeżnacżenie terenoś w oraż linie rożgranicżające tereny o roś żżnym prżeżnacżeniu lub 

roś żżnych żasadach żagospodarowania;

 żasady ochrony i ksżtałtowania ładu prżestrżennego;

 żasady ochrony sśrodowiska, prżyrody i krajobrażu kulturowego;

 żasady ochrony dżiedżictwa kulturowego i żabytkoś w oraż doś br kultury

 wspoś łcżesnej;

 wymagania wynikające ż potrżeb ksżtałtowania prżestrżeni publicżnych;

 parametry i wskażśniki ksżtałtowania żabudowy oraż żagospodarowania terenu, w tym 

linie żabudowy, gabaryty obiektoś w i wskażśniki intensywnosści żabudowy;

 granice i sposoby żagospodarowania terenoś w lub obiektoś w podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych prżepisoś w, w tym terenoś w goś rnicżych, a takżże 

narażżonych na niebeżpiecżenś stwo powodżi oraż żagrożżonych osuwaniem się mas 

żiemnych

 sżcżegoś łowe żasady i warunki scalania i podżiału nieruchomosści objętych planem 

miejscowym;

 sżcżegoś lne warunki żagospodarowania terenoś w oraż ogranicżenia w ich użżytkowaniu, w 

tym żakaż żabudowy;

 żasady moderniżacji, rożbudowy i budowy systemoś w komunikacji i infrastruktury 

technicżnej;

 sposoś b i termin tymcżasowego żagospodarowania, urżądżania i użżytkowania terenoś w.

Celem jest:

zachowanie  ładu  przestrzennego  -  takiego  uksżtałtowanie  prżestrżeni,  ktoś re  tworży

harmonijną  całosścś  oraż  uwżględnia  uwarunkowania  i  wymagania  funkcjonalne,  społecżno–

gospodarcże, sśrodowiskowe, kulturowe oraż kompożycyjno estetycżne.  

zrównoważony rozwój – rożumiany jako rożwoś j społecżno gospodarcży, w ktoś rym następuje

proces  integrowania  dżiałanś  politycżnych,  gospodarcżych  i  społecżnych,  ż  żachowaniem

roś wnowagi  prżyrodnicżej  oraż  trwałosści  podstawowych  procesoś w  prżyrodnicżych,  w  celu

żagwarantowania możż liwosści żaspokajania podstawowych potrżeb posżcżegoś lnych społecżnosści

lub obywateli żaroś wno wspoś łcżesnego pokolenia, jak i prżysżłych pokolenś .

ochrona  środowiska –  rożumiana  jako  podjęcie  lub  żaniechanie  dżiałanś ,  umożż liwiające

żachowanie lub prżywracanie roś wnowagi prżyrodnicżej; ochrona ta polega w sżcżegoś lnosści na:

- racjonalnym ksżtałtowaniu sśrodowiska i gospodarowaniu żasobami sśrodowiska żgodnie

ż żasadą żroś wnoważżonego rożwoju,
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- prżeciwdżiałaniu żaniecżysżcżeniom,

- prżywracaniu elementoś w prżyrodnicżych do stanu własściwego.

ograniczenie  oddziaływania  na  środowisko -   należży  rożumiecś  oddżiaływanie  na   ogoś ł

elementoś w prżyrodnicżych, w tym takżże prżeksżtałconych w wyniku dżiałalnosści cżłowieka, a w

sżcżegoś lnosści powierżchnię żiemi, kopaliny, wody, powietrże, krajobraż, klimat oraż pożostałe

elementy  roś żżnorodnosści  biologicżnej,  a  takżże  wżajemne  oddżiaływania  pomiędży  tymi

elementami. Rożumie się prżeż to roś wnieżż  oddżiaływanie na żdrowie ludżi.

2.  Metody analizy skutków realizacji  postanowień zmiany planu oraz częstotliwości  jej

przeprowadzania.

Instrumentem  badania  jakosści  sśrodowiska  jest  monitoring  prżeprowadżany  na  podstawie

obowiążujących  aktoś w prawnych. 

Analiża skutkoś w realiżacji postanowienś  planu powinna objącś w sżcżegoś lnosści: 

 monitoring postępoś w w realiżacji żadanś  wynikających ż żasad  ochrony sśrodowiska 

ustalonych w planie oraż prżepisach sżcżegoś lnych, 

 żasad moderniżacji, rożbudowy, budowy systemoś w komunikacji i infrastruktury 

technicżnej, 

 żasad żagospodarowania terenu  prżewidżianego planem żagospodarowania terenu w 

celu wskażania ewentualnego odstępstw, nieprawidłowosści. 

Organ  opracowujący  plan  miejscowy   jest  obowiążany  prżeprowadżicś  monitoring  skutkoś w

realiżacji postanowienś  prżyjętego dokumentu w żakresie oddżiaływania na sśrodowisko. Pełna

analiża skutkoś w realiżacji mpżp powinna uwżględniacś:

 fiżycżne  żmiany  krajobrażu  wynikające  że  żmian  żagospodarowania  terenu  (żmiany

struktury użżytkowania  gruntoś w,  rożwoś j  elementoś w infrastruktury technicżnej,  rożwoś j

żabudowy);

 żmiany jakosści posżcżegoś lnych elementoś w sśrodowiska prżyrodnicżego (powietrża. woś d,

gleb, klimatu akustycżnego, roś żżnorodnosści biologicżnej);

 żmiany w sferże społecżnej i gospodarcżej obsżaru opracowania.

Wspoś łpraca ż WIOŚŚ  w e Wrocławiu umożż liwi wykorżystanie wynikoś w specjalistycżnych 

pomiaroś w, ktoś re mogą bycś wykorżystywane do dalsżych analiż i ocen. Śżcżegoś lnie pożżądane 

mogą bycś dane ż pomiaroś w:

 fiżycżno-chemicżnych woś d powierżchniowych i podżiemnych, sściekoś w, gleby;
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 wielkosści wytwarżanych i składowanych odpadoś w;

 wielkosści żaniecżysżcżenś  powietrża (imisja), spalin i gażoś w technologicżnych (emisja);

 hydrobiologicżnych woś d powierżchniowych, osadoś w dennych i osadoś w cżynnych;

 bakteriologicżnych woś d powierżchniowych, podżiemnych, sściekoś w i osadoś w;

 hałasu;

 promieniowania elektromagnetycżnego w sśrodowisku.

Zalecaną metodą analiży skutkoś w realiżacji ustalenś  żmiany planu jest kompleksowa analiża 

poroś wnawcża prżeprowadżana w oparciu o dane użyskane w toku regularnego monitoringu 

sśrodowiska prżyrodnicżego. Za najbardżiej istotne, użnano monitorowanie następujących 

żjawisk i procesoś w:

a) żmian w strukturże użżytkowania gruntoś w (m.in. powierżchnia terenoś w otwartych,  

żieleni i  żainwestowanych oraż ich wżajemne proporcje);

b) procesu tworżenia spoś jnego systemu terenoś w prżyrodnicżych;

c) procesu rożwoju infrastruktury służżącej ochronie sśrodowiska i minimaliżowaniu 

negatywnych skutkoś w postępującej urbaniżacji;

d) żmian jakosści posżcżegoś lnych komponentoś w sśrodowiska (m.in. powietrże, wody , gleby, 

klimat akustycżny);

e) żmian w gospodarce wodno - sściekowej;

f) żmian w sferże społecżnej i gospodarcżej obsżaru (pożiom żadowolenia miesżkanś coś w, 

ewentualne konflikty,  itp.).

Instrumentem  badania  jakosści  sśrodowiska  jest  panś stwowy  monitoring  sśrodowiska

prżeprowadżany  na  podstawie  obowiążujących  aktoś w  prawnych.  Zakres  i  cżęstotliwosścś

pomiaroś w  wynika  ż  charakteru  realiżowanych  inwestycji.  Analiżę  wykorżystania  prżestrżeni

oraż żmiany stanu faktycżnego i prawnego  należży dokonacś   wykorżystując żasoby geodeżyjne i

kartograficżne, w tym  żdjęcia lotnicże użupełnione informacjami użyskanymi w terenie, analiżą

aktoś w prawnych, decyżji administracyjnych. 
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Cżęstotliwosścś  prżeprowadżania analiży skutkoś w realiżacji postanowienś  żmiany planu wynikacś

powinna ż koniecżnosści okresślenia perspektyw dalsżego rożwoju,  jednak prżynajmniej raż w

cżasie kadencji Rady Miejskiej.

3. Analiza i ocena istniejącego stanu środowiska przyrodniczego.

3.1 Obszary i obiekty objęte ochroną  

W  obowiążującym  prawie  ochrona  prżyrody  regulowana  jest  prżepisami  ustawy  ż  dnia  16

kwietnia 2004 r. o ochronie prżyrody. W jej rożumieniu ochrona prżyrody polega na żachowaniu,

żroś wnoważżonym użżytkowaniu oraż odnawianiu żasoboś w, tworoś w i składnikoś w prżyrody tj.:

dżiko występujących rosślin, żwierżąt i grżyboś w;

rosślin, żwierżąt i grżyboś w objętych ochroną gatunkową;

żwierżąt prowadżących wędrowny tryb żżycia;

siedlisk prżyrodnicżych;

siedlisk rosślin, żwierżąt i grżyboś w żagrożżonych wyginięciem, rżadkich i chronionych;

tworoś w prżyrody żżywej i nieożżywionej oraż kopalnych sżcżątkoś w rosślin i żwierżąt;

krajobrażu;

żieleni w miastach i na wsiach;

żadrżewienś .

Formy ochrony prżyrody na terenie opracowania żmiany planu  wysżcżegoś lnione w art. 6 ustawy

o ochronie prżyrody:

 ŚŚnieżżnicki Park Krajobrażowy wraż ż otuliną;

 obsżar Natura 2000 Goś ry Złote  (Śpecjalny Obsżar Ochrony,  PLH 020026). 

W sąsiedżtwie obsżaru opracowania występują:
 

 Park Narodowy Goś r Śtołowych,

 Obsżar Chronionego Krajobrażu „Goś r Śowich i Bardżkich”,

 Obsżar Chronionego Krajobrażu „Wżgoś rża Niemcżanś sko – Śtrżelinś skie” ,
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 Obsżar Chronionego Krajobrażu „Rejon Otmuchowsko – Nyski” ,

 Obsżar Chronionego Krajobrażu „Goś r Bystrżyckich i Orlickich” ,

 Park Krajobrażowy „Goś r Opawskich” ,

 Park Krajobrażowy „Jeseniki” (CHKO Jeseníśky),

 Prříśrodníś Park Kraś líśckyś  Śneřżřníśk ,

 Obsżar Natura 2000 Cżarne Urwisko koło Lutyni – kod PLH 020033,

 Obsżar Natura 2000 Kosścioś ł w Konradowie – kod PLH 020008,

 Obsżar Natura Goś ry Bialskie i Grupa ŚŚnieżżnika – kod PLH 020016,

 obsżar  Natura 2000  Pasmo Krowiarki ( Śpecjalny Obsżar Ochrony, PLH 020096);

Śtwierdżono występowanie:

Śsaki: Jeżż  żachodni (Erinaceus europaeus); kret (Tolpa europaea); Łasica łaska (Mustela nivalis); 

Ryjoś wka aksamitna (Sorex araneus); Ryjoś wka malutka (Sorex minutus); Wiewioś rka pospolita

(Sciurus vulgaris).

Śsaki chronione okresową ustawą łowiecką lub nie objęte ochroną gatunkową: Dżik (Sus scrofa); 

Jelenś  europejski (Cervus elaphus); Kuna domowa (Martes foina); Kuna lesśna (Martes martes);

Lis pospolity (Vulpes vulpes); Mysż domowa (Mus musculus); Mysż lesśna (Apodemus 

flavicollis); Mysż polna (Apodemus agrarius); Mysż żarosślowa (Apodemus sylvaticus);  Śarna 

(Capreolus capreolus); Daniel (Dama dama); Śżcżur wędrowny (Rattus norvegicus); Tchoś rż 

żwycżajny (Mustela putorius); Zając sżarak (Lepus capensis).

Nietoperże: Gacek brunatny (Plecotus auritus); Nocek Natterera (Myotis nattereri); Mrocżek 

pożłocisty (Eptesicus nilssonii); Mrocżek poś żśny (Eptesicus serotinum); Podkowiec mały 

(Rhinolophus hopposideros).

Ptaki (ochrona gatunkowa i łowiecka): Bocian biały (Ciconia ciconia);  Trżmielojad (Pernis 

apivorus); Jastrżąb (Accipiter gentilis); Krogulec (Accipiter nisus); Mysżołoś w (Buteo buteo);  

Kobuż (Falco subbuteo); Pustułka (Falco tinnunculus); Kuropatwa (Pedrix pedrix); Bażżant 

(Phasianus colchicus); Prżepioś rka (Coturnix coturnix); Śiniak (Columba oenas); Grżywacż 

(Columba palumbus); Śierpoś wka (Streptopelia decaocto); Turkawka (Streptopelia turtur); 

Kukułka (Cuculus canorus); Pusżcżyk (Strix aluco); Śośwecżka (Glaucidium passerinum); 

Jerżyk (Apus apus); Krętogłoś w (Jynx torquilla); Dżięcioł żielonosiwy (Picus canus); 

Dżięciołek (Dendrocopos minor); Śkowronek (Alauda arvensis); Dymoś wka (Hirundo rustica); 
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Oknoś wka (Delichon urbica); ŚŚwiergotek drżewny (Anthus trivialis); ŚŚwiergotek łąkowy 

(Anthus pratensis); Plisżka żżoś łta (Motacilla flava); Plusżcż (Cinclus cinclus); Śtrżyżżyk 

(Troglodytes troglodytes); Pokrżywnica (Prunella modularis); Rudżik (Erithacus rubecula); 

Kopciusżek (Phoenicurus ochruros); Plesżka (Phoenicurus phoenicurus); Pokląskwa (Saxicola

rubetra); Kląsawka (Saxicola torquata); Kos (Turdus merula); Kwicżoł (Turdus pilaris); 

Drożd sśpiewak (Turdus philomelos); Pasżkot (Turdus viscivorus); ŚŚwiersżcżak (Locustella 

naevia); Śtrumienioś wka (Locustella fluviatilis); Łożoś wka (Acrocephalus palustris); Zaganiacż 

(Hippolais icterina); Jarżębatka (Sylvia nisoria); Ciernioś wka (Sylvia communis); Piegżża 

(Sylvia curruca); Gajoś wka (Sylvia borin); Kapturka (Sylvia articapilla); Wroś bel (Passer 

domesticus); Mażurek (Passer montanus); Zięba (Fringilla coelebs); Kulcżyk (Serinus serinus);

Dżwoniec (Carduelis chloris); Śżcżygieł (Carduelis carduelis); Cżyżż  (Carduelis spinus); 

Makolągwa (Carduelis cannabina); Krżyżżodżioś b sświerkowy (Loxia curvirostra); Dżiwonia 

(Carpodacus erythrinus); Gil (Pyrrhula pyrrhula); Grubodżioś b (Coccothraustes 

coccothraustes); Trżnadel (Emberiza citrinella); Potrżos (Emberiza schoeniclus); Potrżesżcż 

(Miliaria calandra).

Płaży – gatunki chronione:  Ropucha sżara (Bufo bufo);  ZŻ aba trawna (Rana temporaria). 

Gady – gatunki chronione: Padalec żwycżajny (Anguis fragilis);  Zaskroniec żwycżajny (Natrix 

natrix); ZŻ mija żygżakowata (Vipera berus).

3.2 Lasy 

Na obsżarże objętym opracowaniem brak kompleksoś w lesśnych. Kompleksy lesśne żnajdują się na

dżiałce sąsiedniej. 

3.3 Wody powierzchniowe i podziemne 

Ochrona  woś d  polega  na  racjonalnym  gospodarowaniu  ich  żasobami  prżeż  żapobieganie

narusżaniu  roś wnowagi  prżyrodnicżej  i  prżeciwdżiałanie  wywoływaniu  w  wodach  żmian

powodujących ich nieprżydatnosścś  dla ludżi,  sświata rosślinnego i  żwierżęcego oraż gospodarki

narodowej. Ochronie podlegają wody sśroś dlądowe powierżchniowe i podżiemne oraż obsżary ich

żasilania.  

Na prżedmiotowym terenie brak jest woś d płynących oraż żbiornikoś w wodnych.

Złożże woś d lecżnicżych,  wody słabo żmineraliżowane. 

W rejonie gminy Lądek Zdroś j występują dwa żasadnicże piętra wodonosśne: cżwartorżędowe i

paleożoicżno  –  proterożoicżne.  Cżwartorżędowy  żbiornik  woś d  podżiemnych  żasilany  jest
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głoś wnie wodami pochodżącymi ż infiltracji  opadoś w atmosferycżnych.  Tworżą go holocenś skie

utwory piasżcżyste. 

Dominującą rolę na terenie gminy Lądek Zdroś j odgrywają wody podżiemne piętra paleożoicżno –

proterożoicżnego występujące w pokrywach rumosżowo – żwietrżelinowych oraż w sżcżelinach

skał.  Tworżę je  utwory pochodżenia  magmowego,  metamorficżnego i  osadowego.  W skałach

tych występują dwa systemy krążżenia woś d – jeden płytki (na głębokosści od kilku do 15, lokalnie

40  m)  żwiążany  że  strefą  wietrżeniową,  drugi  głębsży,  towarżysżący  głoś wnym  dyslokacjom

prżecinającym  goś rotwoś r.  Wżdłużż  tych  stref  obserwuje  się  licżne  żśroś dła  dyslokacyjne  i

sżcżelinowe o dosścś stałym i niekiedy żnacżnym wydatku. 

Z wodami sżcżelinowymi w obrębie Goś r Złotych, żwiążane są teżż  żś roś dła termalnych (do 30°C)

woś d  lecżnicżych  Lądka  Zdroju.  Wody  te  są  słabo żmineraliżowane  (0,2  g/dm³),  radocżynne,

fluorkowe,  siarcżkowe  ż  podwyżżsżoną  żawartosścią  kwasu  metakrżemowego.  Wody  lecżnicże

Lądka  Zdroju  są  pochodżenia  infiltracyjnego.  Wody  lecżnicże  wypływają  ż  sżesściu  żśroś deł

usytuowanych w okolicy  Grodżkiego Potoku:  „Jerży”,  „Wojciech”,  „Maria  Curie  –  Śkłodowska”,

„Chrobry” „Dąbroś wka” i „Śtare”. Wykonano tu roś wnieżż  dwa odwierty (obecnie eksploatowane), ż

ktoś rych jeden na głębokosści 568 – 580 m nawiercił wodę termalną o temperaturże 44,7°C, słabo

żmineraliżowaną.  Wsżystkie  wody  lecżnicże  Lądka  Zdroju  żnajdują  się  w  obrębie  anomalii

geotermicżnej i są we wżajemnym kontakcie hydraulicżnym. Wsżystkie żśroś dła woś d lecżnicżych

posiadają  aktualne  sświadectwa  potwierdżające  ich  własściwosści  lecżnicże  wydane  prżeż

Panś stwowy Instytut Goś rnictwa.

Z opisanych powyżżej żbiornikoś w woś d podżiemnych gorsże jakosściowo i mniej wydajne są wody

pożiomoś w  cżwartorżędowych.  Wody  w  skałach  krystalicżnych,  poża  lądeckimi  wodami

lecżnicżymi są słabo pożnane.

Według regionaliżacji A Ś. Klecżkowskiego obsżar gminy Lądek Zdroś j żalicżony jest do prowincji

hydrogeologicżnej Masywu Śudeckiego ż wydżielonym tu obsżarem najwyżżsżej ochrony (ONO)

dla  wspoś łwystępowania  woś d  słodkich  i  mineralnych  w  strefie  prżypowierżchniowej.

Południowo  –  wschodnia  cżęsścś  gminy  żnajduje  się  w  żasięgu  Głoś wnego  Zbiornika  Woś d

Podżiemnych (GZWP) nr 339 „ŚŚnieżżnik – Goś ry Bialskie”. Jest to żbiornik usytuowany w utworach

starsżych od dewonu w osśrodkach sżcżelinowo – porowych, o powierżchni 143 km2. Jego żasoby

okresśla się na 37000 m3/d.

3.4 Gleby

Występowanie okresślonych rodżajoś w gleb w granicach opracowania żwiążane jest ż morfologią

terenu oraż rodżajem skały macierżystej. W dolinach rżek prżeważżają gleby bielicowe terenoś w

goś rżystych. Występują one łącżnie ż glebami brunatnymi podtypu goś rskiego, cżęsto jako gleby
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bielicowo – brunatne. W dolinach rżecżnych, wżdłużż  koryt rżek, występują wąskie pasy gleb o

charakterże  aluwioś w  piasżcżysto  –  żżwirowych,  a  rżadżiej  takżże  mad  rżecżnych  ż  dużżym

udżiałem  żżwiroś w  i  głażoś w,  naniesionych  prżeż  wody  dopływających  potokoś w.   Ochronie

podlegają gleby żalicżone do wysokich klas bonitacyjnych (klasy I – III) na terenach wiejskich.

3.5 Powietrze 

Do  podstawowych  żaniecżysżcżenś  powietrża,  tżn.  takich,  ktoś rych  emisja  i  obecnosścś  w

atmosferże jest najwięksża, żalicża się:

- dwutlenek  siarki  (ŚO2)  –  sżkodliwy  dla  żdrowia,  ponadto  powoduje  korożję  metali,

betonu  i  żapraw  murarskich,  żakwasża  glebę,  jest  głoś wnym  składnikiem  w  tżw.

kwasśnych desżcżach;

- tlenki ażotu (NO, NO2) - w dużżych stężżeniach są sżkodliwe dla żdrowia, powodują korożję

betonu i żapraw murarskich, są drugim głoś wnym składnikiem kwasśnych desżcżoś w,

- dwutlenek  węgla  (CO2)  –  w dużżym  stężżeniu  powoduje  tżw efekt  cieplarniany,  bierże

udżiał  w  powstawaniu  kwasśnych  desżcżoś w,  wspoś łodpowiada  ża  żakwasżanie

sśrodowiska glebowego i korożję betonu i skał wapiennych,

- tlenek węgla (CO) - jest gażem trującym, 

- pył  żawiesżony  w  powietrżu  atmosferycżnym  (P10)  -  drażżni  mechanicżnie  drogi

oddechowe,  żawarte  w  nim  substancje  sżkodliwe  wnikają  do  płuc  wywołując  astmę,

żapalenie płuc a nawet nowotwory.

Ocena pod kątem ochrony żdrowia obejmuje  następujące  żaniecżysżcżenia:  dwutlenek siarki

ŚO2, dwutlenek ażotu NO2, tlenek węgla CO benżen C6H6, ożon O3, pył PM10, pył PM2,5 ołoś w

Pb w PM10, arsen As w PM10 kadm Cd w PM10, nikiel Ni w PM10, benżo(a)piren B(a)P w pyle

PM10. 

Wynikiem oceny dla wsżystkich substancji podlegających ocenie, powinno bycś  żalicżenie strefy

do

jednej ż poniżżsżych klas:

 klasy A – jeżżeli stężżenia żaniecżysżcżenia na terenie strefy nie prżekracżają odpowiednio

pożiomoś w dopusżcżalnych, pożiomoś w docelowych, pożiomoś w celoś w długoterminowych;

 klasy  B  –  jeżżeli  stężżenia  żaniecżysżcżenś  na  terenie  strefy  prżekracżają  pożiomy

dopusżcżalne  lecż  nie  prżekracżają  pożiomoś w  dopusżcżalnych  powięksżonych  o

margines tolerancji;
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 klasa  C  (D2)  –  jeżżeli  stężżenia  żaniecżysżcżenś  na  terenie  strefy  prżekracżają  pożiomy

dopusżcżalne powięksżone o margines tolerancji, w prżypadku gdy margines tolerancji

nie  jest  okresślony  –  pożiomy  dopusżcżalne,  pożiomy  docelowe,  pożiomy  celoś w

długoterminowych (D2) .

Zalicżenie  strefy  do  okresś lonej  klasy  żależży  od  stężżenś  żaniecżysżcżenś  występujących  na  jej

obsżarże i wiążże się  ż wymaganiami dotycżącymi dżiałanś  na rżecż poprawy jakosści powietrża

lub na rżecż utrżymania tej jakosści

W roku 2017 na terenie wojewoś dżtwa dolnosśląskiego prżeprowadżono rocżną  oceną  jakosści

powietrża atmosferycżnego. Obsżar opracowania żnajduje się w strefie dolnosśląskiej. 

W wyniku oceny:

pod kątem ochrony rosś lin strefę dla ŚO2 i NOx  

klasa A: ŚO2, NOx, 

klasa C: ożon, 

klasa D2:ożon ,

pod kątem ochrony żdrowia sklasyfikowano:

strefa dolnosśląska: - klasa A: ŚO2, NO2, benżen, CO, PM2.5, Pb, Ni, Cd, 

klasa C: PM10, ożon, As, benżo(a)piren,

klasa D2:ożon.

3.6 Walory krajobrazowe

Elementami  krajobrażu podlegającymi ochronie są:  lasy,  żadrżewienia nielesśne,  żadrżewienia

sśroś dpolne, pasy żieleni wżdłużż  droś g i ciekoś w wodnych,  krajobraż rolnicży i kulturowy, w tym

otwarte  nieżabudowane  prżestrżenie,  w  krajobrażie  lesśno-polno-łąkowym,  naturalne  łąki  w

dolinach  rżecżnych,  a  takżże  koryto  rżeki  Biała  Lądecka  wraż  ż  dopływami.  Ochrona  dolin

rżecżnych  żapewnia  prawidłowe  funkcjonowanie  sśrodowiska,  ale  takżże  sprżyja  lepsżemu

żabeżpiecżeniu  prżeciwpowodżiowemu  miejscowosści,  ochronie  woś d  rżek  prżed

żaniecżysżcżeniami  obsżarowymi  pochodżenia  rolnicżego  i  samoocżysżcżaniu  się  tych  woś d.

Doliny rżecżne pełnią rolę korytarży ekologicżnych żapewniających prawidłowe funkcjonowanie

żespołoś w rosślinnych i żwierżęcych. 

Na  całym  obsżarże  ŚŚnieżżnickiego  Parku  Krajobrażowego  spotyka  się  bogactwo  form

morfologicżnych:  podsżcżytowe  powierżchnie  żroś wnanś ,  głęboko  wcięte  doliny  potokoś w,

wodospady,  malownicże  skałki,  blokowiska  na  stokach  i  niektoś rych  wierżchołkach  a  na

obsżarach krasowych: leje krasowe, ponory, wywierżyska, suche dolinki i jaskinie. Obsżar parku

prawie w całosści żbudowany jest ż proterożoicżno – staropaleożoicżnych skał metamorficżnych
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(metamorfik lądecko – sśnieżżnicki). Tworżą one dwa głoś wne kompleksy skalne: tak żwaną serię

stronś ską  (łupki  łysżcżykowe,  łupki  łysżcżykowe  ż  granatami,  paragnejsy,  kwarcyty,  łupki

grafitowe, amfibolity,  wapienie i  dolomity krystalicżne,  skały wapienno – krżemianowe) i tak

żwaną  serię  sśnieżżnicko  –  gierałtowską  (ortognejsy,  granitognejsy,  migmatyty,  granulity,

ekloglity).  Wystąpieniom  wapieni  i  dolomitoś w  krystalicżnych  towarżysżą  żjawiska  krasowe.

Najpiękniejsżym  ich  prżejawem  jest  Jaskinia  Niedżświedżia.  Na  prżecięciu  dużżych  systemoś w

uskokowych  w  Lądku  Zdroju  żnajdują  się  żśroś dła  woś d  mineralnych.  W  cżasie  orogeneży

waryscyjskiej powstały tonality występujące w okolicy Bielic i granitoidy jawornickie na poś łnoc

od  Lądka  Zdroju.  W  okolicach  Lądka  żachowały  się  fragmenty  trżeciorżędowej  pokrywy

lawowej. Lasy żajmują około 60% powierżchni parku. Głoś wnym gatunkiem lasotwoś rcżym jest

sświerk. Dominacja sświerka powoduje, iżż  miejscowe drżewostany są żasobne (sśrednia żasobnosścś

wynosi 236 m³), ale ich cechą negatywną jest żarażem niska odpornosścś na niekorżystne warunki

siedliskowe.  Tereny  ŚŚnieżżnickiego  Parku  Krajobrażowego  należżą  do  lepiej  pożnanych  pod

wżględem  obecnosści  flory  terenoś w  goś rskich  w  Polsce.  Obsżar  parku  jest  unikatową  w  skali

Śudetoś w i Polski ostoją rosślinnosści, żroś żżnicowanej pod wżględem ekologicżnym i geograficżnym.

O  swoistosści  geobotanicżnej  i  odrębnosści  stanowi  udżiał  dosścś  licżnej  grupy  gatunkoś w

karpackich,  ktoś rych  żachodnia  beżwżględna  granica  występowania  prżebiega  głoś wnie  w

Śudetach Wschodnich. Śą to rosśliny żwiążane prżede wsżystkim ż żżyżną bucżyną sudecką oraż ż

żiołorosślami  nadpotokowymi  i  żbiorowiskami  żśroś dliskowymi.  Ze  wżględu  na  bogactwo

żespołoś w rosślinnych oraż niewielki wpływ cżynnikoś w antropopresyjnych fauna jest jednym ż

licżniejsżych  elementoś w  prżyrodnicżych  parku,  ż  żażnacżającym  się  udżiałem  żaroś wno

gatunkoś w sudeckich, jak i karpackich, a takżże meżoalpejskich. Śtan pożnania fauny jest nadal

niewystarcżający,  ż  tego  teżż  wżględu  istnieje  koniecżnosścś  prżeprowadżenia  kompleksowych

badanś  faunistycżno – ekologicżnych. 

4.  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.

4.1 Zagrożenia środowiska
Na terenie opracowania możżna następujące żagrożżenia sśrodowiska prżyrodnicżego:

- obsżar opracowania  pożostaje poża dostępem do sieci kanaliżacyjnej i wodociągowej, 

- planowanie  żabudowy na gruntach rolnych o wysokich walorach krajobrażowych,

4.2 Hałas. 
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Procedury lokaliżacyjne, system ocen oddżiaływania na sśrodowisko, system kontroli i egżekucji

daje  możż liwosścś  oddżiaływania  na  jednostki  organiżacyjne  nie  spełniające  wymaganś  ochrony

sśrodowiska  prżed  hałasem.  Zgodnie  ż  obowiążującymi  prżepisami  obowiążuje  nakaż

żachowania  dopusżcżalnych  pożiomoś w  hałasu  dla  posżcżegoś lnych  terenoś w  chronionych

akustycżnie. 

5. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i

krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich 

te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania 

dokumentu.

Dokumentami międżynarodowymi, istotnymi ż punktu widżenia realiżacji żmiany planu są:
Konwencja   z   Rio   de   Janeiro  –   konwencja   o   ochronie   roś żżnorodnosści   biologicżnej
sporżądżona  w  Rio  de  Janeiro,  dnia  5  cżerwca  1992  r.  Jej  celem  jest  ochrona  sświatowych
żasoboś w  roś żżnorodnosści   biologicżnej  na  wsżystkich  trżech  pożiomach,   tżn.   w  obrębie
gatunku,  pomiędży  gatunkami  oraż  pomiędży  ekosystemami.  Konwencja  użnaje  teżż ,   żże
ochrona  roś żżnorodnosści   biologicżnej  jest  wspoś lną  troską  ludżkosści  i   integralną  cżęsścią
procesu  rożwoju  sświata.   W  aspekcie   praktycżnym  wyrażża   się   to   m.in.   jednakowym
traktowaniem  wsżelkich  ekotypoś w  gatunkoś w,  ochroną  siedlisk  ubogich,  o  niewielkiej  licżbie
gatunkoś w,  ktoś re  wcżesśniej  nie  były  traktowane  jako  roś wno rżędne  ż  siedliskami  bogatymi
w gatunki.
Konwencja  Ramsarska  -   konwencja  o  obsżarach  wodno-błotnych  mających  żnacżenie
międżynarodowe,  żwłasżcża  jako  sśrodowisko  żżyciowe  ptactwa  wodnego;  sporżądżona  w
Ramsarże, dnia 2 lutego 1971 r.
Konwencja Berneńska – celem niniejsżej konwencji jest ochrona gatunkoś w dżikiej fauny  i flory
oraż ich  siedlisk  naturalnych,  żwłasżcża tych gatunkoś w i  siedlisk,  ktoś rych ochrona  wymaga
wspoś łdżiałania  kilku  panś stw;  oraż  wspieranie  wspoś łdżiałania  w  tym  żakresie.  Śżcżegoś lny
nacisk położżono na ochronę europejskich gatunkoś w żagrożżonych i  ginących,  włącżając w to
gatunki wędrowne żagrożżone i ginące.
Konwencja   Bońska  –   celem   konwencji   jest   ochrona   dżikich   żwierżąt   migrujących,
stanowiących   nieżastąpiony   element   sśrodowiska   naturalnego.   Okresśla   ona   listę   oraż
sposoby  ochrony  wędrownych  gatunkoś w  żwierżąt.  Za  "migrujące"  uważża  się  te  gatunki
(lub  niżżsże  grupy  taksonomicżne),  ż  ktoś rych  żnacżna  licżba  osobnikoś w  w  sposoś b  cyklicżny
i  możż liwy  do  prżewidżenia  prżekracża  granice  jurysdykcji  panś stwowej  w  roś żżnych   cyklach
żżyciowych.

Podstawowym  aktem  prawnym,  w  ktoś rym  prżywołano  koniecżnosścś   „wysokiego  pożiomu
ochrony  i  poprawy  jakosści  sśrodowiska  naturalnego”  jest  Traktat  ustanawiający  Wspoś lnotę
Europejską.  W  art.  6  tego  dokumentu  jest  mowa  o  tym,  żże:  „prży  ustalaniu  i realiżacji
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polityk i dżiałanś  Wspoś lnoty, o ktoś rych  mowa w artykule 3., w sżcżegoś lnosści w celu  wspierania
stałego  rożwoju,  musżą  bycś  brane  pod  uwagę  wymogi  ochrony  sśrodowiska  naturalnego”. 
Aktami prawa wprowadżającymi w żżycie ustalenia Traktatu są dyrektywy. W żakresie  ochrony
prżyrody, na terenie gminy  mają żastosowanie głoś wnie trży dyrektywy:
Dyrektywa   Ptasia  (DP),   ktoś rej   celem   jest   żapewnienie   ochrony   gatunkoś w   ptakoś w
lęgowych  oraż  migrujących  na  terenie  Wspoś lnoty  Europejskiej.  Na  jej  mocy  tworży  się
obsżary specjalnej ochrony ptakoś w w ramach sieci Natura 2000;
Dyrektywa   Siedliskowa  (DŚ),   ktoś ra   wskażuje   i   obejmuje   ochroną   ważżne   w   skali
europejskiej  gatunki  flory  i  fauny oraż typy siedlisk  prżyrodnicżych.  Na jej  mocy tworży się
specjalne obsżary ochrony siedlisk w ramach sieci Natura 2000;
Dyrektywa 2004/35WE żwana „sżkodową” (DŚZ), ktoś ra okresśla sposoby postępowania  oraż
żapobiegania  skutkom  sżkody  w  sśrodowisku.  W  żakresie  ujętym  żmiany  planu,  dyrektywa
odnosi  się  do  sżkody,  jako  „mierżalnej,  negatywnej  żmiany  w  żasobach  naturalnych  lub
mierżalnego   osłabienia   użżytecżnosści   żasoboś w   naturalnych”.   Śżkoda   ożnacża   roś wnieżż
„sżkodę  wyrżądżoną  gatunkom  chronionym  i  w  siedliskach  prżyrodnicżych,  ktoś re  stanowią
dowolną   sżkodę   mającą   żnacżący   negatywny   wpływ   na   osiągnięcie   lub   utrżymanie
własściwego  stanu  ochrony  takich  siedlisk  lub  gatunkoś w”.  Śporżądżanie  prognoży,  jako
elementu  procedury  strategicżnej  oceny  oddżiaływania  na  sśrodowisko  jest  dążżeniem  do
ustalenia, cży i w jaki sposoś b żapisy studium mogą narusżacś wymogi DŚZ.

Analiża i ocena      sposoboś w     w jakich istotne cele i inne problemy sśrodowiska żostały   
uwżględnione podcżas opracowywania   projektu żmiany planu.  

Realiżacja powyżżsżych żałożżenś  żnajduje odżwierciedlenie w projekcie żmiany planu.   Dżiałania

żawarte w żmianie planu wpływające pożytywnie na posżcżegoś lne komponenty sśrodowiska: 

Ochrona powietrża

- wprowadżenie żakażośw dotycżących prżekracżania standardośw jakosści sśrodowiska;

- popularyżacja odnawialnych żśroś deł energii.

Ochrona woś d

- racjonaliżacja gospodarki wodnej; 

- uporżądkowanie  gospodarki  sściekowej:  poprżeż  budowę  własnych  prżydomowych

ocżysżcżalni sściekoś w lub żbiornikoś w beżodpływowych.

Ochrona prżyrody

- ochrona obsżaroś w cennych prżyrodnicżo. 

6. Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie,
wtórne,  skumulowane,  krótkoterminowe,  średnioterminowe  i  długoterminowe,  stałe  i
chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000
oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko. 
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Waloryżacja jednostek urbanistycżnych 
Na  podstawie  wykonanej  identyfikacji  typoś w  oddżiaływanś  na  sśrodowisko  prżyrodnicże

dokonano  waloryżacji  terenoś w  w  żależżnosści  od  elementoś w  sśrodowiska,  na  ktoś re  będżie

oddżiaływacś  ich żagospodarowanie. Prży okresślaniu wpływu realiżacji ustalenś  żmiany planu na

elementy sśrodowiska posłużżono się kryteriami dotycżącymi:

 oddżiaływania (beżposśrednie, posśrednie, wtoś rne, skumulowane),

 intensywnosści prżeksżtałcenś  (nieistotne, nieżnacżne, żauważżalne, dużże, żupełne), 

 cżasowosści trwania oddżiaływania (stałe, okresowe, epiżodycżne), 

 żasięgu prżestrżennego (miejscowe, lokalne, ponadloklane, regionalne, 

ponadregionalne),

 trwałosści oddżiaływania i prżeksżtałcenś  (kroś tkoterminowe, sśrednioterminowe  i 

długoterminowe, stałe, chwilowe ).

TABELA  Wyniki tej klasyfikacji w postaci prognoży wpływu realiżacji ustalenś  jednostek żmiany 
planu na sśrodowisko żostały żebrane w Tabeli

Prżewidywane  żnacżące  oddżiaływania  -  beżposśrednie,
posśrednie,  wtoś rne,  skumulowane,  kroś tkoterminowe,
sśrednioterminowe   i  długoterminowe,  stałe,  chwilowe,
pożytywne i negatywne - na następujące żagadnienia i aspekty
sśrodowiska
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letniskowej,  miesżkaniowej
jednorodżinny  żabudowy.  Śą
to  tereny  w  cżesści
żabudowane,  na  ktoś rych
nastąpi  poprawa  warunkoś w
żżycia  miesżkanś coś w  dżięki
powstaniu  nowego
budownictwa.  Jednocżesśnie
nastąpi  beżpowrotne
żnisżcżenie  biologicżnie
cżynnej  warstwy  gleby  pod
budynkami,  żanik  jej
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waloroś w  produkcyjnych  i
żnisżcżenie  warunkoś w  dla
funkcjonowania
dotychcżasowych  żbiorowisk
rosślinnych i  warunkoś w żżycia
żwierżąt.  Będą  to
oddżiaływania  stałe,
beżposśrednie,  o  nieżnacżnej
intensywnosści  prżeksżtałcenś
i  żasięgu  lokalnym,  a  pod
wżględem  trwałosści
cżęsściowo odwracalne.

+  prognożowane oddżiaływania pożytywne,
-  prognożowane oddżiaływania negatywne,
?  oddżiaływania możż liwe lecż niepewne że wżględu na brak sżcżegoś łowych danych 
0- brak oddżiaływania 

Niewątpliwa strata w sśrodowisku, jaka nastąpi w żwiążku ż żabudową terenu i  wydaje się to
nieuniknione  w  żwiążku  ż  rożwojem  prżestrżennym  gminy  okresślonym  w  studium
uwarunkowanś  i kierunkoś w żagospodarowania prżestrżennego. 

Ocenę wpływu  na cele i prżedmiot ochrony ŚŚnieżżnickiego Parku Krajobrażowego oraż  obsżar

Natura 2000 Goś ry Złote sporżądżono w oparciu o:

 mapę siedlisk prżyrodnicżych Natura 2000 Goś ry Złote, autorstwa Zygmunta Kąckiego w

Biurże Urżądżania Lasu i Geodeżji Lesśnej Oddżiał w Brżegu, na żlecenie Ministerstwa

ŚŚrodowiska ż wykorżystaniem danych Lasoś w Panś stwowych;

 mapę  siedlisk  prżyrodnicżych  oraż  stanowisk  rosślin  i  żwierżąt  udostępnioną  prżeż

Regionalną Dyrekcję Ochrony ŚŚ rodowiska we Wrocławiu

7.1 Ocena wpływ ustaleń zmiany Planu na cele i przedmiot ochrony Śnieżnickiego Parku

Krajobrazowego. 

Zgodnie ż § 1 i 2 Rożporżądżenia Wojewody Dolnosśląskiego Nr 6 ż dnia 27 lutego 2008 roku w

sprawie ŚŚnieżżnickiego Parku Krajobrażowego (Dż. Urż. Woj. Doln. Nr 63 poż. 809). ŚŚnieżżnicki

Park  Krajobrażowy  obejmuje  obsżar  chroniony  że  wżględu  na  wartosści  prżyrodnicże,

historycżne i kulturowe oraż walory krajobrażowe.  Celem ochrony Parku jest :

 ochrona wartosści prżyrodnicżych – unikalnej w skali Śudetoś w sżaty rosślinnej, ż licżnymi

gatunkami karpackimi, karpacko alpejskimi, gatunkami kalcyfilnymi i endemicżnymi, jak

roś wnieżż  prżyrody nieożżywionej oraż żjawisk krasowych,
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 żachowanie  krajobrażu  rolnicżego i  kulturowego,  w tym  otwartych  nieżabudowanych

prżestrżeni, w krajobrażie lesśno-polno-łąkowym. 

Ustalenia żmiany Planu prżeżnacżają tereny:

 dżiałkę nr 85/9 o powierżchni ok. 0,56 ha pod żabudowę letniskową ż dopusżcżeniem

żabudowy miesżkaniowej.

Dżiałka  nr  85/9 jest  w  cżęsści  żabudowa  i  w  całosści  żagospodarowana  i  ogrodżona,   żatem

planowana żabudowa nie będżie ingerowała w otwarte tereny polno-łąkowe. 

7.2 Ocena wpływ ustaleń zmiany Planu na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000

Góry Złote  (Specjalny Obszar Ochrony,  PLH 020026).

Obsżar  obejmuje  poś łnocno-wschodnią  cżęsścś  Goś r  Złotych,  żbudowaną  głoś wnie  że  skał

metamorficżnych  i  wylewnych,  porosśniętą  lasami  sświerkowymi  i  bukowo  sświerkowymi.

Niewielkie powierżchnie żajmują tereny otwarte, żajęte prżeż łąki, młaki i żiołorosśla goś rskie.

Obsżar jest klucżowy dla żachowania beżkręgowcoś w, sżcżegoś lnie Carabus variolosus (jedno ż

dwoś ch  stanowisk  gatunku  w  regionie  kontynentalnym).  Śiedliska  prżyrodnicże  grają  tu  rolę

drugoplanową, chocś  żnajdują się tutaj bardżo dobrże żachowane fragmenty młak węglanowych

(7230) oraż roś żżnych żbiorowisk lesśnych (sżcżegoś lnie łęgi Carici remotae-Fraxinetum ż wieloma

gatunkami  chronionymi,  oraż  fragmenty  żżyżnych  i  kwasśnych  bucżyn).  Łąki  żachowane  w

dolinach potokoś w, sżcżegoś lnie koło Orłowca, Lutyni i Wrżosoś wki są bogate w chronione gatunki

rosślin  nacżyniowych.  Na  obsżarże  ostoi  żnajduje  się  dużże  żimowisko  nietoperży  Jaskinia

Radochowska, w ktoś rej stwierdża się od kilkunastu do kilkudżiesięciu nietoperży (maksymalnie

65 w 1991 r.) ż 7 gatunkoś w. Najlicżniej żimują tutaj mopki (maksymalnie 53 osobniki) i nocki

dużże  (maksymalnie  15  osobnikoś w).  Śporadycżnie  obserwowany  jest  tutaj  nocek  Natterera,

podkowiec mały i mrocżek poś sśny. Prży granicy obsżaru żnajdują się inne żimowiska nietoperży:

sżtolnie kopalni żłota w Złotym Śtoku (ŚOO Kopalnie w Złotym Śtoku PLH 020007) i grota nad

Lądkiem. Obsżar Goś r Złotych jest sżcżegoś lnie ważżny dla żachowania populacji podkowca małego,

nocka  orżęsionego,  nocka  dużżego  i  mopka.  Na  obrżeżżach  obsżaru  żnajduje  się  kilka  kolonii

rożrodcżych nocka dużżego, licżących od kilkunastu do ponad 100 osobnikoś w, ktoś re wykorżystują

tereny lesśne i łąkowe ostoi jako żżerowiska. Znane są pojedyncże kryjoś wki letnie oraż żimowe

podkowca małego i nocka orżęsionego. Jednak że wżględu na poś łnocną granicę występowania

tych gatunkoś w, prżebiegającą prżeż Śudety, Goś ry Złote są ważżnym obsżarem dla utrżymania ich

populacji. 
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Z dokumentacji  prżyrodnicżej  (Inwentaryżacja siedlisk i  gatunkoś w wykonana w ramach prac

Wojewoś dżkiego Zespołu Śpecjalistycżnego) oraż wiżji w terenie wynika, żże płat siedliska 6520

Goś rskie  łąki  konietlicowe  użżytkowane  ekstensywnie  (Poligono-Trisention)  o  powierżchni  ok.

50,0ha okalają istniejące tereny żabudowy w miejscowosści Wojtoś wka. 

Mapa. Śiedlisko 6520 - Woś jtoś wka i Lutynia (żśroś dło: RDOŚŚ  we Wrocławiu). 

Tabela. Typy siedlisk prżyrodnicżych występujących na terenie obsżaru wraż ż prognożowanym

usżcżupleniem.

Typ siedliska Pokrycie [ha] Usżcżuplenie siedliska  [ha] Usżcżuplenie siedliska  [%] 

4030 2,85 0 0

6210 1,43 0 0

6230 4,28 0 0

6430 11,41 0 0

6510 133,31 0 0

6520 777,76 0,52 (3,32 skumulowana) 0,06 (0,42 wartosścś skumulowana)

7140 2,85 0 0

7230 0,71 0 0

8150 0,71 0 0

8220 5,7 0 0
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9110 712,85 0 0

9130 179,65 0 0

9150 0,71 0 0

9180 27,09 0 0

9190 0,71 0 0

91EO 52,75 0 0

Zabudowa  miejscowosści  Wojtoś wka  stanowi  formę  rożprosżoną.  Budynki  usytuowane  są  ż
uwżględniłem istniejących uwarunkowanś  topograficżnych (tereny pagoś rkowate) oraż istniejącej
i planowanej infrastruktury technicżnej (drogi, sieci ). W malownicżym krajobrażie rożciągają się
żabudowania historycżne jak i wspoś łcżesne dostosowane formą do żabudowanś  historycżnych. 

Zmiana  planu  dla  dżiałki  nr  85/9  dotycży  głoś wnie  żagadniej  komunikacyjnych  ,  korekty
prżebiegu  drogi  powiatowej  po  terenie  dżiałki.    Zgodnie  ż  planem  żadanś  inwestycyjnych
realiżowanych w gminie Lądek-Zdroś j  prżedmiotowe terenu jako prżeżnacżone pod żabudowę
objęte są dżiałaniami w żakresie realiżacji infrastruktury technicżnej i komunikacji. 

7.   Wpływ  dotychczasowego  zagospodarowania  na  stan  środowiska  oraz  potencjalne

zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji ustaleń zmiany planu

Teren objęty opracowaniem w cżęsści jest żabudowany budynkami. 

Potencjalne żmiany stanu sśrodowiska w prżypadku braku realiżacji ustalenś  żmiany planu. 

 żmiana sposobu użżytkowania terenoś w na żabudowę letniskową i siedliskową na mocy

obowiążujące planu miejscowego, 

Do terenoś w, ktoś re ż uwagi na charakter żasoboś w prżyrodnicżych powinny bycś  żachowane dla
prawidłowego funkcjonowania sśrodowiska należżą:

 cieki wodne stanowiące ciągi ekologicżne,  
 ciągi obudowy biologicżnej wżdłużż  ciekoś w wodnych,
 kompleksy lesśne i żadrżewienia,
 krajobraż możaikowy (łąki , żabudowa, kompleksy lesśne)

Śtruktura  prżestrżenna  krajobrażu jest  jednym  ż  ważżniejsżych  cżynnikoś w  wpływających  na
wartosścś  prżyrodnicżą obsżaru. Najważżniejsżymi elementami krajobrażu, ktoś re powinny podlegacś
ochronie są: lasy,  więksże żadrżewienia nielesśne,  żadrżewienia sśroś dpolne,  pasy żieleni wżdłużż
droś g i ciekoś w wodnych, naturalne łąki w dolinach rżecżnych, a takżże koryta rżek. Lasy, więksże
żadrżewienia  lub  żwarte,  ekstensywnie  użżytkowane  łąki  spowalniają  sżybkosścś  odpływu
składnikoś w mineralnych oraż żapewniają prawidłowe krążżenie wody, pierwiastkoś w i energii w
sśrodowisku. Zadrżewienia sśroś dpolne ogranicżają erożję wietrżną gleb,  parowanie wody ż gleb,
sżcżegoś lnie w okresie letnim, są miejscem bytowania gatunkoś w żwierżąt żżywiących się wieloma
sżkodnikami  upraw.  Pasy  żieleni  prżydrożżnej  żapobiegają  tworżeniu  się  żasp  sśnieżżnych  na
drogach. 

Funkcjonowanie  sśrodowiska  prżyrodnicżego na  omawianym  terenie  żostało  w  żnacżnym
stopniu prżeobrażżone w wyniku gospodarcżej dżiałalnosści cżłowieka. Dżiałalnosścś  ta miała dużży
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wpływ na prżebieg procesoś w geodynamicżnych (uruchomienie odksżtałcenś  plastycżnych oraż
wżmożżonej  erożji  i  denudacji),  hydrologicżnych  (prżeksżtałcenie  stosunkoś w wodnych,  erożja
wodna) oraż klimatycżnych. Dżiałalnosścś  cżłowieka najsilniejsże piętno odcisnęła na obsżarach
żabudowy wsi.

Procesy hydrologicżne.
Śtosunki  wodne  na  prżedmiotowym  obsżarże  żostały  prżeobrażżone  w  wyniku  gospodarcżej
dżiałalnosści cżłowieka. Dżiałalnosścś ta wpłynęła na wylesienie żnacżnej cżęsści terenoś w i polegała
na prżeprowadżeniu intensywnych melioracji  obsżaroś w.  Antropopresja żwiążana ż żabudową
terenu  doprowadżiła  do  regulacji  koryt  rżecżnych,  technicżnej  żabudowy  brżegoś w  koryt,
budowy  jażoś w,  żastawek,  korekcji  progowych.  Śtosunki  wodne  żostały  żmienione  w  wyniku
funkcjonowania ujęcś woś d, a takżże odprowadżania żaniecżysżcżenś  do woś d powierżchniowych, co
powoduje ponadto żaniecżysżcżenie sśrodowiska i degradację woś d.
Znacżenie  dla  funkcjonowania  sśrodowiska wodnego mają  prżerżuty wody międży żlewniami
oraż  składowanie  odpadoś w  płynnych,  co  stanowi  żagrożżenie  infiltracją  żaniecżysżcżenś .  Śiecś
rowoś w i  kanałoś w melioracyjnych  oraż sżtucżny drenażż  doprowadżiły  do obniżżenia  pożiomu
woś d. Na żnacżnym obsżarże mają miejsce żalewy lub podtopienia wodami rżecżnymi na skutek
weżbranś .

Dynamika klimatu i lokalne warunki klimatycżne
Parametry meteorologicżne są lokalnie  modyfikowane że  wżględu na wiele  cżynnikoś w.  Śą to
m.in.:  uksżtałtowanie powierżchni  terenu,  głębokosścś  występowania woś d gruntowych,  stopienś
pokrycia terenu lasami, łąkami, odległosścś  od więksżych żbiornikoś w wodnych, żabudowa terenu
itp. Tworżą się specyficżne warunki klimatycżne, sżcżegoś lnie wyroś żżniające się w prżygruntowej
strefie  atmosfery,  cżyli  tżw.  topoklimaty.  Najmniej  korżystne  ż  bioklimatycżnego  punktu
widżenia są tereny położżone w dnach dolin rżecżnych. Tereny te odżnacżają się podwyżżsżoną
wilgotnosścią  powietrża  i  jego  okresową  stagnacją,  co  odbija  się  na  panującym  układżie
temperatur. 

Zachowanie i ochrona procesoś w biologicżnych.
Procesy  biologicżne  obejmują  żjawiska  sukcesji,  regeneracji  lub  degeneracji  rosślinnosści  i
wżajemnego żasilania biologicżnego terenoś w, ujmowane w koncepcji bioroś żżnorodnosści, w tym
migracje organiżmoś w żwierżęcych.

Odpornosścś i żdolnosścś sśrodowiska do regeneracji 
Odpornosścś  sśrodowiska  naturalnego na prżeksżtałcenie  i  jego żdolnosścś  do  regeneracji  żależży
prżede  wsżystkim  od  jego  charakterystyki  oraż  od  stopnia  dotychcżasowego  prżeobrażżenia.
ŚŚrodowisko  słabo  prżeobrażżone,  o  dużżej  bioroś żżnorodnosści  i  prawidłowym  funkcjonowaniu
ekosystemoś w jest stosunkowo odporne na umiarkowane oddżiaływania np. żaniecżysżcżenia i
antropopresję. Obsżary żnacżnie prżeobrażżone prżeż dżiałalnosścś cżłowieka są podatne na dalsże
prżeksżtałcenia,  
a  ich  żdolnosścś  do  regeneracji  jest  ogranicżona.  Położżone  w  ich  obrębie  tereny  żabudowy
miesżkaniowej i gospodarcżej są wrażż liwe na takie prżejawy antropopresji jak: wprowadżanie
żwiążkoś w chemicżnych do atmosfery i do woś d, gromadżenie odpadoś w stałych, emisję hałasu i
wibracji,  żmianę  warunkoś w prżewietrżania  terenu  itd.  Tereny  otwarte  są  wrażż liwe  na  takie
prżejawy  antropopresji,  jak:  degradacja  gleb,  żabiegi  agrotechnicżne,  żmiany  stosunkoś w
wodnych w glebie, a w prżypadku ekosystemoś w łąkowych, kompleksoś w lesśnych i żadrżewienś ,
roś wnieżż  na  likwidację  rosślinnosści  i  żmiany  siedlisk  żwierżąt.  Tereny  o  bardżo  wysokiej
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wrażż liwosści  na  degradację,  ktoś re  musżą bycś  chronione  prżed oddżiaływaniami  to  m.in.  ciągi
ekologicżne ciekoś w wodnych, ponieważż  ich degradacja możże się niekorżystnie odbicś  na stanie
całosści sśrodowiska.
Omawiany obsżar cechuje się prżeksżtałceniami o charakterże typowym dla terenoś w rolnicżych.
Likwidacja lasoś w i naturalnych żbiorowisk nielesśnych w żwiążku ż prżeżnacżeniem terenu na
uprawy rolne i żabudowę, doprowadżiła do wżrostu wrażż liwosści powierżchni żiemi na erożję,
żmiany  stosunkoś w  wodnych  oraż  wżrostu  wrażż liwosści  woś d  i  gleb  na  żaniecżysżcżenia.  W
żwiążku  ż  wcżesnym  pojawieniem  się  siedlisk  ludżkich  na  omawianym  obsżarże,
żaawansowanie procesoś w odlesienia i agraryżacji jest dużże.
Śiecś rżecżna jest na omawianym terenie dobrże rożwinięta. Wżdłużż  ciekoś w żachowały się cenne
fragmenty żbiorowisk o charakterże żbliżżonym do naturalnego. Ochrona dolin ciekoś w wodnych
jako  lokalnych  korytarży  ekologicżnych  i  cżęsściowa  ich  renaturaliżacja  mogłaby  żnacżnie
wżbogacicś  system prżyrodnicży terenu i  doprowadżicś  do wżrostu odpornosści  sśrodowiska na
prżeksżtałcenia. 

8. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą,

negatywnych  oddziaływań  na  środowisko,  mogących  być  rezultatem  realizacji

projektowanego  dokumentu  oraz  integralność  tego  obszaru,  w szczególności  na  cele  i

przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność  tego obszaru.

Rożwoś j  gminy  wymusża  dokonywanie  żmian  w  żagospodarowaniu  prżestrżennym.

Projektowane  żmiany   będą  w  pełni  żintegrowane  ż  istniejącą,  żurbaniżowaną  cżęsścią.

Planowane do żabudowy tereny żlokaliżowane są w otocżeniu istniejącej żabudowy oraż prży

ciągach komunikacyjnych.  

9. Rozwiązania alternatywne w projektowanym dokumencie w zakresie celów i ochrony 
obszarów Natura 2000.

Zmiana Planu  nie wprowadża rożwiążanś  alternatywnych. Z wagi na proces legislacyjny,  każżdy

możże  wniesścś  uwagi  żaroś wno  postępowaniu  w  sprawie  oceny  oddżiaływania  na  sśrodowisko

skutkoś w realiżacji żmiany Planu  jak i na etapie wyłożżenia do publicżnego wglądu.

Rożpatrżone żostały następujące warianty (rożwiążania alternatywne):

 wariant II - ukażujący rożwiążania funkcjonalno prżestrżenne wykorżystujące istniejącą

infrastrukturę technicżna i komunikację,
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 wariant  III –  wprowadżający  rożwiążania  umożż liwiające  realiżację   żabudowy

letniskowej i  miesżkaniowej . 

W trakcie wyboru rożwiążanś  żmiany planu dokonano analiży wariantowej planowanych 

rożwiążanś . Wyboś r prżyjętego rożwiążania wynikał ż:

 dokonania  żgodnosści  prżewidywanych  rożwiążanś  ż  opracowaniami  ponadlokalnymi,

istotnymi  ż punktu widżenia projektowanego dokumentu,

 uwżględnienia żapisoś w i regulacji obowiążującego planu miejscowego,

 uwżględnienia intencji własściciela nieruchomosści.

W  prognożie  oddżiaływania  na  sśrodowisko ustalenś  żmiany planu,   uwżględniono żgodnie ż

art. 52 ust. 2  ustawy ż dnia 3 pażśdżiernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o sśrodowisku i

jego ochronie, udżiale społecżenś stwa w ochronie sśrodowiska oraż o ocenach oddżiaływania na

sśrodowisko (t.j. Dż. U. ż 2021 r . poż. 247 że żmianami) informacje żawarte w prognożach od-

dżiaływania na sśrodowisko  sporżądżonych dla innych,  prżyjętych jużż ,  dokumentoś w powiąża-

nych ż projektem dokumentu będącego prżedmiotem postępowania,  a mianowicie miejscowe

plany żagospodarowania prżestrżennego  oraż obowiążujące  Śtudium uwarunkowanś  i  kierun-

koś w żagospodarowania prżestrżennego gminy Lądek – Zdroś j. 

10. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko.

Realiżacja ustalenś  żmiany planu nie prżycżyni się do powstawania oddżiaływanś  transgranicż-
nych.

11. Streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym.

Głoś wne  cele   projektu   żmiany  planu  miejscowosści  Wojtoś wka  to  żachowanie  ładu

prżestrżennego,  żroś wnoważżony  rożwoś j,  ochrona  sśrodowiska,  ogranicżenie

oddżiaływania  na  sśrodowisko.  Zmianę  Planu  sporżądżono  na  podstawie

obowiążujących  prżepisoś w  prawnych,  analiży  materiałoś w  planistycżnych  w  tym

opracowanś ,  analiż,  prognoż  sporżądżonych  na  potrżeby projektu   żmiany planu,  a

takżże  opracowanś ,  koncepcji,  projektoś w  planoś w  i  programoś w  dotycżących  obsżaru

objętego  studium opracowanych na sżcżeblu wojewoś dżkim. Uwżględniono żałożżenia

ochrony sśrodowiska i materiały archiwalne dotycżące sśrodowiska prżyrodnicżego na

tym terenie. Rożpożnanie aktualnego stanu sśrodowiska i jego żagrożżenś  wynikających

ż  realiżacji  planu   użupełniono  na  podstawie  wiżji  terenowej.  Celem  wykonanej
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prognoży było podsumowanie stanu sśrodowiska i okresślenie wpływu projektowanych

ustalenś  żmiany  PLANU na  posżcżegoś lne  elementy  sśrodowiska  prżyrodnicżego  i

kulturowego.  Projektowane  żagospodarowanie  terenu  nie powinno  spowodowacś

żnacżącego pogorsżenia  warunkoś w  naturalnych.  Ustalenia żmiany PLANU  nie

prżycżynia  się  do  powstania  żagrożżenś ,  ktoś re  mogą żdecydowanie  negatywnie

wpływacś na sśrodowisko prżyrodnicże. 
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	Waloryzacja jednostek urbanistycznych
	Struktura przestrzenna krajobrazu jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na wartość przyrodniczą obszaru. Najważniejszymi elementami krajobrazu, które powinny podlegać ochronie są: lasy, większe zadrzewienia nieleśne, zadrzewienia śródpolne, pasy zieleni wzdłuż dróg i cieków wodnych, naturalne łąki w dolinach rzecznych, a także koryta rzek. Lasy, większe zadrzewienia lub zwarte, ekstensywnie użytkowane łąki spowalniają szybkość odpływu składników mineralnych oraz zapewniają prawidłowe krążenie wody, pierwiastków i energii w środowisku. Zadrzewienia śródpolne ograniczają erozję wietrzną gleb, parowanie wody z gleb, szczególnie w okresie letnim, są miejscem bytowania gatunków zwierząt żywiących się wieloma szkodnikami upraw. Pasy zieleni przydrożnej zapobiegają tworzeniu się zasp śnieżnych na drogach.

