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1. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

Niniejsza prognoza jest elementem procedury oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogrodziec. 

Dokument prognozy dostarcza informacji o potencjalnych skutkach dla środowiska, jakie 

spowodować może realizacja zmiany studium, które ułatwiają konstruktywny przebieg publicznej dyskusji 

nad projektami tych dokumentów oraz powinny być pomocne przy podjęciu przez Radę Miasta i Gminy 

ostatecznej decyzji o ich uchwaleniu. 

Pierwsza, diagnostyczna część prognozy zawiera opis istniejącego stanu zagospodarowania terenu 

oraz charakterystykę podstawowych cech środowiska przyrodniczego w rejonie opracowania. W dalszej 

części prognozy przeanalizowane zostały możliwe skutki środowiskowe, jakie potencjalnie może 

powodować realizacja ustaleń planów, w rozbiciu na poszczególne komponenty środowiska. Następnie 

przeprowadzono analizę zgodności ustaleń projektu zmiany studium z celami ekologicznymi wyrażonymi 

w komplementarnych dokumentach, a także w kontekście zasad zrównoważonego rozwoju.  

Prognoza nie stanowi prawa miejscowego. Ustalenia i wnioski prognozy nie mają skutków 

prawnych. 

Charakterystyka terenów  objętych opracowaniem 

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, którego 

dotyczy prognoza, obejmuje 13 terenów położonych w gminie Nowogrodziec:  

Teren 1 (oznaczenie na rysunku zmiany studium 9.1). Teren położony w obrębie Godzieszów w 

rejonie węzła drogowego Godzieszów, łączącego drogę wojewódzką nr 296 z autostradą A4. 

Powierzchnia terenu wynosi ok 25 ha.  

Teren 2 (oznaczenie na rysunku zmiany studium 9.2). Teren położony w obrębie Godzieszów, 

„na zapleczu” posesji Godzieszów 110, na południe od zabudowań wsi. Powierzchnia terenu wynosi ok. 

1,9 ha.  

Teren 3 (oznaczenie na rysunku zmiany studium 9.3). Teren położony na granicy obrębów 

Godzieszów i Gierałtów. Od północy przylega do autostrady A4, a od wschodu do linii kolejowej nr 279 

(Lubań – Węgliniec). Powierzchnia terenu wynosi ok. 19 ha.  

Teren 4 (oznaczenie na rysunku zmiany studium 9.4). Teren położony w Nowogrodźcu 

w dzielnicy Ołdrzychów, pomiędzy ulicami Leśną i B. Chrobrego. Powierzchnia terenu wynosi ok. 9,5 ha.  

Teren 5 (oznaczenie na rysunku zmiany studium 9.5). Teren położony w Nowogrodźcu 

pomiędzy rzeką Kwisą na zachodzie, drogą wojewódzka nr 357 na północy. Powierzchnia terenu wynosi 

ok. 12,5 ha.  

Teren 6 (oznaczenie na rysunku zmiany studium 9.6). Teren położony w południowej części 

Nowogrodźca, w rejonie ulic Mickiewicza i Podleśnej. Powierzchnia terenu wynosi ok. 36 ha.  

Teren 7 (oznaczenie na rysunku zmiany studium 9.7). Teren położony w Nowogrodźcu przy 

ul. Asnyka. Powierzchnia terenu wynosi ok. 2,3 ha.  

Teren 8 (oznaczenie na rysunku zmiany studium 9.8). Teren położony w Nowogrodźcu 

na wschód od ul. Młyńskiej. Powierzchnia terenu wynosi ok. 18 ha.  



   

 

P -01 .2 /maj  2019  

   St rona :  5/37 

Teren 9 (oznaczenie na rysunku zmiany studium 9.9) Teren położony w Nowogrodźcu, przy ulicy 

Nowogrodzkiej w rejonie posesji nr 24. Powierzchnia terenu wynosi ok. 6 ha .  

Teren 10 (oznaczenie na rysunku zmiany studium 9.10)  Teren położony w obrębie Milików, 

w rejonie posesji 83k. Powierzchnia terenu wynosi ok. 10 ha.  

Teren 11 (oznaczenie na rysunku zmiany studium 9.11).  Teren położony w obrębie Milików, 

pomiędzy ul. Wiśniową na zachodzie oraz ul. Polną na wschodzie. Powierzchnia terenu wynosi 

ok. 13,8 ha.  

Teren 12 (oznaczenie na rysunku zmiany studium 9.12)  Teren położony w obrębie Milików, 

„na zapleczu” posesji Milików 142b. Powierzchnia terenu wynosi ok 2,3 ha.  

Teren 13 (oznaczenie na rysunku zmiany studium 9.13). Teren położony w obrębie Milików, 

w rejonie posesji 177 - 184. Powierzchnia terenu wynosi ok 4 ha.  

Ocena potencjalnych skutków realizacji zmiany studium dla środowiska 

Głównym celem zmiany studium jest udostępnienie do zabudowy wolnych jeszcze terenów. Zmiana 

studium wyznacza nowe tereny zabudowy: mieszkaniowej (z niewielkim udziałem zabudowy zagrodowej) 

o łącznej powierzchni ok. 87 ha, zabudowy produkcyjno-usługowej o łącznej powierzchni ok. 24 ha oraz 

zabudowy usługowej o łącznej powierzchni ok. 4,5 ha. Największe kompleksy zabudowy mogą powstać 

na terenie nr 6 (ok. 30 ha pod zabudowę mieszkaniową), nr 1 (ok. 24 ha pod zabudowę produkcyjno-

usługową), nr 8 (ok. 18 ha pod zabudowę mieszkaniową). 

W przypadku realizacji nowej zabudowy oddziaływanie na środowisko wiąże się przede wszystkim 

z przekształceniem powierzchni ziemi. Degradacji ulegnie wierzchnia warstwa gleby. W miejscach 

powstania trwałych obiektów i utwardzonych nawierzchni zniszczona zostanie istniejąca roślinność. 

Zmiany te nie będą miały jednak znaczących skutków dla różnorodności biologicznej w rejonie 

opracowania, ponieważ tereny, które będą objęte przekształceniami, to głównie grunty orne. Tereny 

objęte zmianą studium znajdują się poza obszarami objętymi ochroną na podstawie Ustawy o ochronie 

przyrody.  

Realizacja funkcji produkcyjnych, usługowych i mieszkaniowych wiąże się z emisjami zanieczyszczeń 

energetycznych do powietrza, powstawaniem ścieków i odpadów oraz przyniesie wzrost zużycia wody, 

energii i paliw. Przy założeniu zachowania przepisów dotyczących ochrony środowiska i wyposażenia 

terenów w infrastrukturę techniczną nie przewiduje się znaczących oddziaływań na środowisko w tym 

zakresie.  
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2. Informacje wstępne 

2.1 Zespół autorski i podstawa formalna opracowania 

Niniejsze opracowanie (nazywane dalej prognozą) jest elementem postępowania w sprawie 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, przeprowadzanej dla projektu zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogrodziec. 

Podstawą formalną sporządzenia opracowania jest zlecenie Pracowni Projektowej Plan Małgorzata 

Wołoszka z.s. w Jeleniej Górze ul. A. Struga 10/2. 

Prognozę sporządził zespół  w składzie: 

 mgr Andrzej Kurpiewski – kierownik zespołu, biegły MOŚZNiL w zakresie sporządzania 

prognoz skutków wpływu ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego 

na środowisko (świadectwo nr 0643); 

 mgr Małgorzata Czcińska-Wydra – geograf, specjalista ds. prognoz środowiskowych; 

 mgr Katarzyna Pietrzykowska-Urban – botanik, specjalista ds. prognoz środowiskowych. 

Autorzy prognozy posiadają uprawnienia zgodne z wymaganiami, o których mowa w art. 74a ust. 2 

ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.  

Tabela poniżej zawiera informacje o aktualnej wersji prognozy i ewentualnych zmianach 

wprowadzanych w trakcie postępowania planistycznego oraz procesu strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko. 

Tabela 1. Tabela zmian dokumentu prognozy 

Numer wersji  
(sygnatura prognozy) 

Data zakończenia 
prac 

Uwagi 

P-01.1/ kwiecień 2019 r. 25.04.2019 r. - 

P-01.2/ maj 2019 r. 28.05.2019 r. Wersja aktualna. Prognoza uzupełniona 
o informacje wynikające z uzgodnień z Wodami 

Polskimi. 

2.2 Zakres prognozy 

Obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wynika z artykułu 

46. 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. W ramach tej 

procedury opracowuje się prognozę oddziaływania na środowisko. Dokumenty wymagające 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko to m.in. miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy. Wymagania, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko 

dla projektów dokumentów strategicznych zawiera art. 51 ust. 2 oraz art. 52 ust. 1 i 2 powołanej wyżej 

ustawy.  
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2.3 Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy 

Punktem wyjściowym do prognozowania potencjalnych zmian jest znajomość stanu środowiska 

na terenie opracowania. Informacje te zostały przedstawione w pierwszej, diagnostycznej części 

prognozy. Źródłem informacji były m.in. opracowanie ekofizjograficzne dla miasta i gminy Nowogrodziec 

[Kurpiewski i in. 2010], wyniki monitoringu środowiska prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska, mapy terenu (topograficzna, ewidencyjna, geologiczna), zdjęcia lotnicze 

(ortofotomapa), inwentaryzacje przyrodnicze, literatura tematyczna oraz bazy danych i geoportale 

udostępniające informacje o środowisku. Wszystkie wykorzystane dokumenty zostały wymienione 

w wykazie literatury. Informacje zawarte w wymienionych dokumentach zostały uzupełnione podczas 

wizji terenowej przeprowadzonej przez autorów prognozy w dniu 26 03 2019 r.  

Dobór metod zastosowanych do identyfikacji, analizy i oceny oddziaływań na środowisko 

uzależniony jest od stopnia szczegółowości dokumentu, którego dotyczy prognoza. Tam, gdzie dane 

wejściowe na to pozwalają zastosowano proste modele symulacyjne. Ponadto stosowano metody 

analogii środowiskowej (opartej o założenie stałości praw przyrody), indukcyjno-opisową (uogólnienie 

i synteza informacji szczegółowych) oraz analiz przestrzennych (przy wykorzystaniu narzędzi GIS).  

3. Charakterystyka obszaru objętego opracowan iem 

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, którego 

dotyczy prognoza, obejmuje 13 terenów położonych w gminie Nowogrodziec (lokalizację terenów 

przedstawiono w załączniku nr 2 do prognozy).  

Teren 1 (oznaczenie na rysunku zmiany studium 9.1). Teren położony w obrębie Godzieszów 

w rejonie węzła drogowego Godzieszów, łączącego drogę wojewódzką nr 296 z autostradą A4. 

Powierzchnia terenu wynosi ok 25 ha.  
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Fot.1. Wgląd na teren nr 1.  

Teren 2 (oznaczenie na rysunku zmiany studium 9.2).  Teren położony w obrębie Godzieszów, 

„na zapleczu” posesji Godzieszów 110, na południe od zabudowań wsi. Powierzchnia terenu wynosi ok. 

1,9 ha. Jest to w całości grunt orny. Powierzchnia terenu jest płaska, teren znajduje się w mikroregionie 

Wysoczyzny Siekierczyńskiej. W obrębie terenu nie ma powierzchniowych obiektów hydrograficznych. 

 

 

Fot.2. Ortofotomapa terenu nr 2 – źródło:geoportal.gov.pl.  

Teren 3 (oznaczenie na rysunku zmiany studium 9.3).  Teren położony na granicy obrębów 

Godzieszów i Gierałtów. Od północy przylega do autostrady A4, a od wschodu do linii kolejowej nr 279 

(Lubań – Węgliniec). Powierzchnia terenu wynosi ok. 19 ha. Południową część terenu zajmują obiekty 

zakładów  ceramicznych – Ceramika Przyborsk. Natomiast w północnej części  znajduje się zakład 

przeróbczy, graniczącego od zachodu złoża Wykroty (kruszywa naturalne). W centrum terenu znajdują 

się pojedyncze budynki (zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa) oraz grunty rolne. W obrębie terenu nie 

ma powierzchniowych obiektów hydrograficznych. Teren znajduje się w mikroregionie Wysoczyzny 

Siekierczyńskiej. Powierzchnia terenu na przeważającym obszarze jest płaska, natomiast zakład 

przeróbczy na północy terenu znajduje się w dawnym wyrobisku, o skarpach dochodzących do 15 m 

wysokości. 



   

 

P -01 .2 /maj  2019  

   St rona :  9/37 

 

Fot.3. Centralna część terenu nr 3.   

  

 

Fot.4. Centralna część terenu nr 4. 

Teren 4 (oznaczenie na rysunku zmiany studium 9.4). Teren położony w Nowogrodźcu 

w dzielnicy Ołdrzychów, pomiędzy ulicami Leśną i B. Chrobrego. Powierzchnia terenu wynosi ok. 9,5 ha. 

Przeważająca część terenu stanowią grunty orne. Rozproszona zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa 
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zlokalizowana jest wzdłuż ulicy Leśnej i Chrobrego. W północno-zachodnim fragmencie terenu istnieje 

niewielki obszar leśny kontynuujący się poza terenem w kierunku zachodnim. 

Przez północną cześć terenu przepływa strumyk – dopływ Kwisy, na którym utworzono dwa 

niewielkie stawy. Teren znajduje się w mikroregionie Doliny Kwisy. Przeważająca części obszaru, 

położona na nadzalewowej terasie Kwisy, charakteryzuje się wyrównaną powierzchnia terenu. Północny 

skraj terenu obejmuje fragment skarpy o wysokości ok. 2 m.  

Teren 5 (oznaczenie na rysunku zmiany studium 9.5).   Teren położony w Nowogrodźcu 

pomiędzy rzeką Kwisą na zachodzie, drogą wojewódzka nr 357 na północy. Od wschodu granice terenu 

stanowią ulice Robotnicza i Wesoła oraz linia kolejowa nr 283 (Jelenia Góra – Ławszowa).  

Powierzchnia terenu wynosi ok. 12,5 ha. Zainwestowanie terenu jest zróżnicowane. W części 

południowej istnieją ogrody działkowe. Centrum obszaru zajmują grunty orne oraz boisko sportowe. 

Zabudowa mieszkaniowo – usługowa skupiona jest wzdłuż ulic  Wesołej i Robotniczej.  

Przez północną część terenu opracowania przebiega odchodzący od Kwisy kanał Młynówki.  

Teren znajduje się w mikroregionie Doliny Kwisy. W rzeźbie terenu wyróżnia się wyraźna skarpa 

doliny o wysokości dochodzącej do 9 m, rozdzielająca teren na część północna położoną na terasie 

zalewowej Kwisy oraz wyżej położoną cześć południową na terasie nadzalewowej. 

 

Fot.5. Wgląd na centralną i południową część terenu nr 5.   

Teren 6 (oznaczenie na rysunku zmiany studium 9.6). Teren położony w południowej części 

Nowogrodźca, w rejonie ulic Mickiewicza i Podleśnej. Od zachodu teren przylega do linii kolejowej nr 283 

(Jelenia Góra – Ławszowa). Od południa granica terenu biegnie wzdłuż linii wysokiego napięcia 100 kV 

(S-303, S-304).  
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Powierzchnia terenu wynosi ok. 36 ha. Przeważająca cześć terenu stanowią grunty rolne – głównie 

orne. W obrębie terenu istnieje niewielki kompleks leśny o powierzchni ok. 0,7 ha. Zabudowa 

(zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna) skupiona we wschodniej części terenu przy ul. Mickiewicza. 

Zlokalizowane jest tu również dawna wieża ciśnień. Od północy tereny przylega do stacji uzdatniania 

wody dla Nowogrodźca.  

Jedynym obiektem hydrograficznym jest niewielki staw w południowej części terenu, zlokalizowany 

w dawnym wyrobisku.  

 

 

Fot.6. Centralna część terenu nr 6.  

Teren 7 (oznaczenie na rysunku zmiany studium 9.7). Teren położony w Nowogrodźcu przy ul. 

Asnyka. Powierzchnia terenu wynosi ok. 2,3 ha. W granicach terenu znajduje się sklep Biedronka 

z przyległym parkingiem i skwerem, boisko sportowe oraz niewielki terenu porolny (pastwisko i fragment 

sadu). Powierzchnia terenu jest płaska. W obrębie terenu nie ma powierzchniowych obiektów 

hydrograficznych. 

Teren 8 (oznaczenie na rysunku zmiany studium 9.8). Teren położony w Nowogrodźcu na 

wschód od ul. Młyńskiej. Powierzchnia terenu wynosi ok. 18 ha. Jest to w całości grunt orny. W obrębie 

terenu nie ma powierzchniowych obiektów hydrograficznych. 
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Fot.7. Północna część terenu nr 7.  

 

 

Fot.8. Wgląd na teren nr 8.  

Teren 9 (oznaczenie na rysunku zmiany studium 9.9) Teren położony w Nowogrodźcu, przy ulicy 

Nowogrodzkiej w rejonie posesji nr 24. Przecinająca teren ulica Nowogrodzka leży w ciągu drogi 

powiatowej nr 2274D z Nowogrodźca do Zabłocia. Powierzchnia terenu wynosi ok. 6 ha .Jest to prawie 

w całości grunt orny, jedynie skraj terenu to fragment zabudowy zagrodowej. 
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Powierzchnia terenu jest płaska. W obrębie terenu nie ma powierzchniowych obiektów 

hydrograficznych. 

 

 

Fot.9. Wgląd na teren nr 9.  

 

Fot.10. Wgląd na teren nr 10.  
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Teren 10 (oznaczenie na rysunku zmiany studium 9.10)  Teren położony w obrębie Milików, 

w rejonie posesji 83k, na południe od drogi powiatowej nr 2274D z Nowogrodźca do Zabłocia. 

Powierzchnia terenu wynosi ok. 10 ha. Od północnego-wschodu sąsiaduje z terenem cmentarza 

komunalnego. 

Jest to prawie w przewadze grunt rolny (orny, z minimalnym udziałem łąk). W południowej części 

terenu istnieje budynek jednorodzinny oraz obiekty usługowe. Przez teren przepływa niewielki ciek – 

dopływ Iwnicy 

Teren 11 (oznaczenie na rysunku zmiany studium 9.11).  Teren położony w obrębie Milików, 

pomiędzy ul. Wiśniową na zachodzie oraz ul. Polną na wschodzie. Wzdłuż wschodniej granicy przepływa 

potok Iwnica (Błotniak) – prawy dopływ Kwisy. 

Powierzchnia terenu wynosi ok. 13,8 ha. Zabudowa o charakterze mieszkaniowym 

(jednorodzinnym) oraz zagrodowym zlokalizowana jest na obrzeżach obszaru. Centrum terenu zajmują 

grunty rolne, głównie orne.  

Teren położony jest w obrębie wysoczyzny morenowej rozciętej doliną Iwnicy. Obszar 

charakteryzuje się dość urozmaiconą rzeźbą terenu. Rzędne terenu zawierają się w granicach od 217 m 

n.p.m. na wzniesieniu na północy obszaru do 195 w dolinie Iwnicy. Wyraźną formą rzeźby jest tutaj 

krawędź doliny Iwnicy, ze skarpą o wysokości do ok. 4 m.  

Wzdłuż południowej granicy terenu przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia 110 kV. 

 

Fot.11. Północna część terenu nr 11.  
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Teren 12 (oznaczenie na rysunku zmiany studium 9.12)  Teren położony w obrębie Milików, 

„na zapleczu” posesji Milików 142b, na zachód od zabudowań wsi. Powierzchnia terenu wynosi ok 2,3 

ha. Jest to w całości grunt orny. Skraj terenu przecina linia energetyczna wysokiego napięcia (110 kV).  

Teren położny jest na stoku o niewielkim nachyleniu i południowo-wschodniej ekspozycji. W obrębie 

terenu nie ma powierzchniowych obiektów hydrograficznych. 

 

 

Fot.12. Wgląd na teren nr 12.  

Teren 13 (oznaczenie na rysunku zmiany studium 9.13). Teren położony w obrębie Milików, 

w rejonie posesji 177 - 184. Powierzchnia terenu wynosi ok 4 ha. Obejmuje kilka budynków 

mieszkaniowych, usługowych i gospodarczych położonych przy drodze powiatowej 2496D 

z Nowogrodźca do Gościszowa. Przeważającą część terenu stanowią grunty orne zlokalizowane 

„na zapleczu” zabudowy. Teren położny jest na stoku o niewielkim nachyleniu i południowo-wschodniej 

ekspozycji. W obrębie terenu nie ma powierzchniowych obiektów hydrograficznych 
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Fot.13. Wgląd na teren nr 13.  

4. Analiza stanu środowiska na obszarach objętych 

przewidywanym oddziaływaniem 

4.1 Położenie geograficzne, rzeźba terenu 

W podziale regionalnym Polski [Kondracki 2002] obszar objęty opracowaniem położony jest 

w mezoregionie Pogórza Izerskiego. Pogórze Izerskie w granicach gminy Nowogrodziec dzieli się na 

mikroregiony: Wysoczyzny Siekierczyńskiej (południowo zachodni skraj gminy), Wzniesień Gradowskich 

(niewielka, południowa część gminy), Doliny Kwisy i Niecki Lwóweckiej (południowo – wschodnia część 

gminy).  

Rzeźba terenu gminy Nowogrodziec jest słabo urozmaicona. Część gminy, należącą do Pogórza 

Izerskiego, ma charakter wysoczyzny pagórkowatej i położna jest na wysokości 215 – 320 m n.p.m. 

Kulminacje mają formę pagórów o wysokości względnej 20–50 m. Przeważają spadki terenu 

w przedziale 5-20 % [Okińczyc 1983]. 

4.2 Warunki geologiczne  

Teren opracowania położony jest w obrębie jednostki geologicznej nazwanej niecką (depresją) 

północnosudecką. Skały wypełniające nieckę obejmują osady od najwyższego karbonu do kredy górnej. 

Są to głównie zróżnicowane iłowce, piaskowce, mułowce i zlepieńce [Stupnicka 1997].  

Przeważającą część gminy pokrywają osady czwartorzędowe o zróżnicowanej miąższości.  Są to 

głównie plejstoceńskie piaski i żwiry wodnolodowcowe oraz gliny zwałowe. Osady te występują przede 
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wszystkim w północnej i zachodniej części gminy. W części południowej pokrywa osadów 

plejstoceńskich jest nieciągła. Osady holocenu to głównie żwiry i paski rzeczne wypełniające obszary 

dolinne [Paczos 1998].  

Surowce mineralne 

W bazie MIDAS gromadzi się, przetwarza i udostępnia informacje o wszystkich krajowych złożach 

kopalin. Baza MIDAS służy do sporządzania corocznie publikowanego "Bilansu zasobów kopalin i wód 

podziemnych w Polsce". Aktualnie w Systemie Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych MIDAS 

(dostęp dn. 19.03.2019 r.) w rejonie terenów objętych zmianą studium wykazano następujące złoża 

kopalin: 

• złoże Wykroty (kruszywa naturalne) – zlokalizowane w odległości ok. 20 m od zachodniej granicy 

terenu nr 3; 

• złoże Milików (surowce ilaste ceramiki budowlanej) – zlokalizowane w odległości ok. 30 m od SE 

granicy terenu nr 6; 

• złoże Bolko II (gliny ceramiczne) – obejmujące skraj terenu nr 8.   

4.3 Gleby i uprawy rolne 

Na terenie gminy Nowogrodziec nie występują gleby najwyższej jakości (I i II klasy bonitacyjnej). 

Dominują tu gleby średnie, zaliczane do IV klasy bonitacyjnej (57,7% użytków rolnych). Grunty dobrej 

jakości, klasy III stanowią 20% użytków rolnych. Grunty słabej jakości, klas V i VI, zajmują 22,3% 

powierzchni użytków rolnych. 

Pod względem typologicznym największą powierzchnię wśród użytków rolnych zajmują gleby 

pseudobielicowe, które stanowią około 60% użytków rolnych gminy Nowogrodziec. Na drugim miejscu są 

gleby brunatne, których udział kształtuje się w granicach 25% użytków rolnych. Pozostały obszar 

przypada na czarne ziemie, mady oraz gleby organogeniczne [SNOPKO 2005]. 

Wszystkie tereny objęte zmianą studium to obszary przynajmniej w części użytkowane rolniczo (por. 

rozdz. 3 prognozy). Najlepsze gleby (klasy III) występują na terenach nr 12 i 13 w Milikowie. 

4.4 Krajobraz 

Mając na uwadze cechy fizjonomiczne, wynikających zarówno z ukształtowania terenu jak i jego 

pokrycia, obszar gminy Nowogrodziec można zaliczyć do jednostki krajobrazowej, która nosi znamiona 

krajobrazu kulturowego osadnictwa wiejskiego na terenach nizinnych (północna część gminy) oraz na 

terenach podgórskich (część południowa), o charakterze którego decydują rozproszone pośród lasów 

i rozłogów przestrzenie zabudowy wiejskiej. Konstrukcję tego typów krajobrazu stanowią dwie odrębne 

formy: otwarty, urozmaicony większymi i mniejszymi kompleksami lasów, zagajnikami leśnymi, 

zadrzewieniami liniowymi i płatami zakrzaczeń krajobraz rozłogów oraz krajobraz zabudowy wiejskiej. 

Jednostką wyróżniająca się z tego typu krajobrazu jest zabudowa miejska Nowogrodźca. 

Krajobraz terenów objętych zmianą studium jest zróżnicowany. Na przeważającej części terenów 

krajobraz zalicza się do typu krajobrazów otwartych, rolnych (tereny numer 1, 2, 8, 9, 10, 12, 13). 

Wyróżniają się tu tereny nr 8 i 10 stanowiące przedpole widokowe dla panoramy Nowogrodźca.  
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Krajobrazem miejskim charakteryzują się położone w centrum miasta tereny nr 5 i 7. Położone na 

obrzeżach Nowogrodźca tereny nr 4, 6 i 11, cechują się krajobrazem przejściowym z dużym udziałem 

terenów otwartych oraz zabudową zagrodową i podmiejską. Innym typem krajobrazu charakteryzuje się 

teren nr 3, w obrębie którego istnieje zakład przeróbczy kopalin oraz zabudowania zakładów 

ceramicznych.  

4.5 Warunki wodne 

4.5.1 Wody podziemne 

Rejon opracowania położony jest w obrębie hydrogeologicznego regionu sudeckiego [Kiełczawa i in. 

2005 za: Paczyński 1993, 1995]. Cechuje się on dominacją udziału wód szczelinowych, występujących 

na większości obszaru w obrębie utworów krystalicznych paleozoiku-prekambru (skały metamorficzne 

i magmowe). Warunki hydrogeologiczne są tu bardzo zmienne. Zachodnia część gminy Nowogrodziec 

znajduje się w obrębie subregionu żytawsko – węglinieckiego, natomiast część wschodnia w subregionie 

bolesławieckim.   

Tereny objęte opracowaniem znajdują się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 

nr 317 Niecka zewnętrzna sudecka Bolesławiec. 

W podziale Polski na jednostki planistyczne gospodarowania wodami – jednolite części wód 

podziemnych (JCWPd) – tereny w rejonie Godzieszowa (nr 1-3) znajdują się w JCWPd  nr 77, 

a pozostałe tereny w JCWPd  nr 93. Na obszarze JCWPd nr 93 w roku 2017 prowadzono monitoring 

diagnostyczny w 13 punktach kontrolnych. Wody z wszystkich punktów reprezentowały dobry stan 

chemiczny (zaliczono je do klas I- III). Na obszarze JCWPd nr 77, prowadzono monitoring diagnostyczny 

tylko w 1 punkcie kontrolnym, w którym wody reprezentowały słaby stan chemiczny (klasa IV) [Hanula 

2018].  

4.5.2 Wody powierzchniowe 

Gmina Nowogrodziec położona jest w obrębie dwóch zlewni trzeciego rzędu – Kwisy i Czernej 

Wielkiej. Zlewnie te należą do drugorzędowej zlewni Bobru. Na większości terenów objętych zmianą 

studium nie ma powierzchniowych obiektów hydrograficznych. Niewielkie cieki przepływają przez tereny 

numer 4, 5 , 10 i 11 (por. rozdz.3 prognozy) 

W podziale Polski na jednostki planistyczne gospodarowania wodami – jednolite części wód 

powierzchniowych (JCWP) – tereny zmiany studium położone są w granicach kilku jednostek, które 

wymieniono w tabeli poniżej.  

Nazwa JCWP (kod) 

Tereny 

położone 
w JCWP 

Status 

Ryzyko 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

Stan/potencjał 

ekologiczny 

Stan 

chemiczny 

Czerna Mała do 
Czernicy 

(RW600018168679) 
1, 2 

silnie 
zmieniona 

zagrożona umiarkowany 
poniżej 
stanu 

dobrego 

Czerna Wielka od 
źródła do Ziębiny 

(RW60001816853) 
3  naturalna zagrożona poniżej dobrego 

poniżej 
stanu 

dobrego 
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Kwisa od zb. Leśna do 
Kliczkówki 

(RW600020166939) 

4,5,6,7,8 
i południowa 

część terenu 
nr 9 

naturalna zagrożona umiarkowany 
poniżej 
stanu 

dobrego 

Polanka 
(RW60001816692) 

północna 
część 

terenu nr 9 

silnie 
zmieniona 

zagrożona 
poniżej 
dobrego 

poniżej 
stanu 

dobrego 

Iwnica 
(RW6000416689) 

10,11,12, 
13  

naturalna zagrożona 
poniżej 
dobrego 

dobry 

Zagrożenie powodziowe 

W dniu 15 kwietnia 2015 r. na Hydroportalu pod adresem http://mapy.isok.gov.pl opublikowane 

zostały w formacie pdf zweryfikowane i ostateczne wersje map zagrożenia powodziowego i map ryzyka 

powodziowego. Jednocześnie mapy zostały przekazane przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki 

Wodnej organom administracji wskazanym w ustawie Prawo wodne (art. 88f ust. 3) i jako oficjalne 

dokumenty planistyczne stanowią podstawę do podejmowania działań związanych z planowaniem 

przestrzennym i zarządzaniem kryzysowym.  

Zgodnie z ww. mapami na terenach szczególnego zagrożenia powodzią (od rzeki Kwisy) znajduje 

się częściowo teren nr 5 (9.5). W stanie obecnym są to tereny sportowe, zieleni nieurządzonej oraz 

„zaplecze” zabudowy mieszkaniowo-usługowej. W przedmiotowej zmianie studium, wyznacza się tu 

tereny zabudowy  i urządzeń usług z zielenią towarzyszącą.  

4.6 Klimat lokalny  

Rejon opracowania zgodnie z regionalizacją klimatyczną Dolnego Śląska [Schmuck 1960] należy 

do regionu zgorzeleckiego, obejmującego zachodnią i południowo-zachodnią część Pogórza Izerskiego 

po Nysę Łużycką. Charakterystykę warunków klimatycznych wykonano na podstawie danych 

meteorologicznych pochodzących z posterunku meteorologicznego w Zgorzelcu [Kurpiewski i in. 2010]. 

Tabela 2. Posterunek meteorologiczny: Zgorzelec. Średnie miesięczne i roczna 

temperatura powietrza [°C] oraz średnie miesięczne i roczna suma opadów 

atmosferycznych [mm] w latach 1995-2004.  

 

miesiące 
ROK 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

[°C] -1,2 1,4 3,4 8,1 13,6 16,4 17,9 18,1 13,0 9,2 3,6 -0,6 8,6 

[mm] 34,0 36,4 48,7 40,4 62,8 73,0 92,0 67,0 61,2 42,4 46,8 34,3 639,0 

Dominującym kierunkiem wiatru jest kierunek południowo-zachodni (29,7%), znaczny udział 

przypada też na kierunki: południowy (14,3%) i zachodni (12,9%).  

4.7 Ocena czystości powietrza 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu corocznie sporządza ocenę jakości 

powietrza na terenie województwa dolnośląskiego w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska oraz 

akty wykonawcze do tej ustawy. Kryteriami oceny i klasyfikacji stref w rocznej ocenie jakości powietrza są 

poziomy substancji w powietrzu: dopuszczalne, docelowe, celu długoterminowego (dla ozonu). Wartości 
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poszczególnych poziomów substancji w powietrzu zostały zróżnicowane ze względu na ochronę zdrowia 

ludzi i ochronę roślin.   

Oceny i wynikające z nich działania odnoszone są do jednostek terytorialnych nazywanych strefami, 

obejmujących obszar całego kraju. Zaliczenie strefy do określonej klasy zależy od stężeń 

zanieczyszczeń występujących na jej obszarze i wiąże się z określonymi wymaganiami w zakresie 

działań na rzecz poprawy jakości powietrza (w przypadku, gdy nie są dotrzymane dopuszczalne poziomy 

– klasa „C”) lub utrzymania tej jakości (jeżeli spełnia ona przyjęte standardy – klasa „A”). Ponadto 

w zależności od poziomów stężeń ozonu z uwzględnieniem poziomu celu długoterminowego określono 

klasy D1 (brak przekroczeń) oraz D2 (powyżej poziomu celu długoterminowego). 

Województwo dolnośląskie zostało podzielone na 4 strefy: aglomeracja wrocławska, miasto 

Legnica, miasto Wrocław oraz strefa dolnośląska, która obejmuje pozostałą część województwa, w tym 

gminę Nowogrodziec. 

Tabela 3. Wynikowe klasy strefy dolnośląskiej w roku 2017 uzyskane w ocenie 

rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony 

zdrowia ludzi [źródło: Żyniewicz i in. 2018]. 

Strefa 
dolnośląska 

Symbol  klasy  wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy 

substancja SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO O3 As Cd Ni BP PM2.5 

symbol A A C A A A A/D2 C A A C A 

Wszystkie strefy województwa dolnośląskiego, ze względu na przekroczenia poziomów 

dopuszczalnych lub docelowych zakwalifikowano do klasy C. Dla strefy dolnośląskiej wynika to 

z przekroczeń norm pyłu zawieszonego PM10, benzo(a)pirenu, arsenu i ozonu. Zaliczenie strefy do klasy 

C nie oznacza, że jakość powietrza na całym jej terenie nie spełnia określonych kryteriów. Nie oznacza 

także konieczności prowadzenia intensywnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie 

całej strefy. Oznacza natomiast potrzebę podjęcia odpowiednich działań odniesieniu do wybranych 

obszarów w strefie i dla określonych zanieczyszczeń włączając konieczność opracowania programu 

ochrony powietrza POP. 

W 2017 roku, na terenie gminy Nowogrodziec nie funkcjonowała żadna stacja monitoringu jakości 

powietrza zarówno w systemie automatycznym jak i manualnym. Część gminy Nowogrodziec znalazła 

się w strefach przekroczeń poziomów dopuszczalnych wyznaczonych drogą modelowania 

matematycznego, w przypadku: poziomów benzo(a)pirenu [Żyniewicz i in. 2018]. 

4.8 Klimat akustyczny 

Aktualnie obowiązującym aktem prawnym normującym dopuszczalne wartości wskaźników hałasu 

w zależności od przeznaczenia terenu i rodzaju źródeł hałasu jest rozporządzenie Ministra Środowiska 

z 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Wartości 

dopuszczalne są zależne od funkcji urbanistycznej, jaką spełnia dany teren.  

Zgodnie z art. 114.1 Ustawy Prawo ochrony środowiska klasyfikowanie terenów do poszczególnych 

klas standardu akustycznego leży w gestii miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  
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Przeważająca część terenów objętych zmianą studium, jako tereny rolne, nie podlega obecnie 

ochronie akustycznej. Natomiast chronione akustycznie są niewielkie obszary zabudowy mieszkaniowej 

i zagrodowej na terenach nr  3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 i 13.   

Tabela 4. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowiskupowodowanego przez wybrane 

grupy źródeł hałasu, wyrażone wskaźnikami LAeq,D oraz LAeq,N, które mają 

zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, 

w odniesieniu do jednej doby 

Klasa 
standardu 
akustycz. 

Przeznaczenie terenu 

Drogi lub linie 
kolejowe 

Pozostałe obiekty 
i działalność 

LAeq,D LAeq,N LAeq,D LAeq,N 

I A. Strefy „A” ochrony uzdrowiskowej 

50 45 45 40 
 B. Tereny szpitali poza miastem 

II A. Tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej  

61 56 50 40 
 

B. Tereny zabudowy związanej ze stałym lub 
wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży 

 C. Tereny domów opieki społecznej. 

 D. Tereny szpitali w miastach 

III 
A. Tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej 

i zamieszkania zbiorowego 

65 56 55 45 
 B. Tereny zabudowy zagrodowej  

 C. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 

 D. Tereny mieszkaniowo-usługowe 

IV 
Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. 
mieszkańców 68 60 55 45 

LAeq D - równoważny poziom hałasu dla 16 godzin dnia (hałasy komunikacyjne) lub 8 najmniej korzystnych, kolejnych 
godzin dnia (dla innych obiektów i działalności będącej źródłem hałasu), 

LAeq N - równoważny poziom hałasu dla 8 godzin nocy (hałasy komunikacyjne) lub 1 najmniej korzystnej godzinie nocy 
(dla innych obiektów i działalności będącej źródłem hałasu), 

Zgodnie z programem badań monitoringowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

we Wrocławiu, w 2014 roku przeprowadzono pomiary hałasu komunikacyjnego w  punktach 

zlokalizowanych w powiecie bolesławieckim, jednak żaden z nich nie jest reprezentatywny dla terenów 

objętych ustaleniami zmiany studium.  

Głównym źródłem hałasu komunikacyjnego w gminie Nowogrodziec jest obecnie autostrada A4 

objęta monitoringiem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W zasięgu oddziaływania 

akustycznego tej drogi znajdują się tereny nr 1 i 3.  

4.9 Pola elektromagnetyczne 

Źródłami pola elektromagnetycznego powodującego przekroczenie wartości dopuszczalnych 

na terenach zamieszkałych mogą być linie przesyłowe oraz stacje elektroenergetyczne dla napięć 

110 kV i wyższych. Linie energetyczne wysokiego napięcia biegną przy granicy terenów nr 6, 11 i 12.  

Zagrożenia promieniowaniem niejonizującym mogą być także spowodowane przez urządzenia 

radiokomunikacyjne, które wytwarzają pola elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości od 0,003 
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do 300 000 MHz. Do urządzeń takich należą między innymi stacje bazowe telefonii komórkowej. 

Urządzenia tego typu zlokalizowane są na terenie nr 3.  

4.10 Przyroda ożywiona 

4.10.1 Przyrodnicze powiązania terenu opracowania z otoczeniem 

Objęty zmianą studium teren nr 1 w Godzieszowie położony jest w obrębie, a teren nr 2 na granicy 

ponadregionalnego korytarza ekologicznego Sudety – Bory Dolnośląskie (korytarz zachodni GKZ-5A), 

wyznaczonego przez Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży [Jędrzejewski i in. 2012]. Natomiast 

obszary w rejonie Nowogrodźca - teren nr 5 i 6 zlokalizowane są na granicy, tereny 8 i10 częściowo 

w obrębie, a teren nr 9 całkowicie w obrębie korytarza wschodniego GKZ-5B. 

Poza tym bardzo ważnym korytarzem ekologicznym regionu Nowogrodźca jest dolina Kwisy, 

łącząca obszary węzłowe Gór Izerskich i Borów Dolnośląskich. Objęty zmianą teren nr 5 

w Nowogrodźcu graniczy od zachodu z tym właśnie korytarzem. Należy także wspomnieć o lokalnych 

korytarzach ekologicznych, do których zaliczyć można dolinkę potoku Błotniak wyznaczającego 

wschodnią granicę terenu nr 11 oraz niewielki ciek przepływający przez północną część terenu nr 4 

w Ołdrzychowie. 

4.10.2 Szata roślinna 

Na potrzebę niniejszej prognozy przeprowadzono autorską wizję terenową pod koniec marca b.r., 

a więc z początkiem sezonu wegetacyjnego. Opisane poniżej tereny objęte zmianą studium 

nie posiadają większych wartości florystycznych. Na żadnym z nich nie zanotowano stanowisk gatunków 

rzadkich oraz objętych ochroną prawną ani też siedlisk naturowych. 

GGiieerraałłttóóww  33  

Północna część obszaru w Gierałtowie to teren przeobrażony, powyrobiskowy, na którym aktualnie 

działa „Zakład Wykroty”. Tutejszą skarpę porastają dęby, sosny, brzozy i wierzby. 

Część centralna to mozaika gruntów ornych, zieleni przydomowej i zarastających łąk. Tutejsze 

zbiorowiska łąkowe zaliczyć można do klasy Molinio-Arrhenatheretea. Fitocenozy te są ubogie, 

zdominowane przez trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigeios i zagłuszane przez rośliny ruderalne takie 

jak: wrotycz zwyczajny Tanacetum vulgare, bylica pospolita Artemisia vulgaris, nawłoć Solidago sp, 

podagrycznik zwyczajny Aegopodium podagraria oraz pokrzywa zwyczajna Urtica dioica. Poza tym 

część łąk jest silnie zarośnięta przez drzewa. Notowano tu przede wszystkim brzozę brodawkowatą 

Betula pendula, topolę osikę Populus tremula, sosnę zwyczajną Pinus sylvestris, wierzbę iwę Salix 

caprea, wierzbą szarą Salix cinerea oraz podrost dębowy. 

W części południowej zlokalizowane jest założenie parkowe, budowane przez lipy drobnolistne Tilia 

cordata oraz klony pospolite Acer platanoides, które obficie porasta bluszcz zwyczajny Hedera helix. 

Skrajnie południowy cypel to zarośnięta, zsynantropizowana łąka. 

Wschodnią granicę terenu opracowania stanowi linia kolejowa, wzdłuż której ukształtował się pas 

zadrzewień tworzony przede wszystkim przez: dęby szypułkowe Quercus robur, klony pospolite, głogi 
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Crataegus sp., bez czarny Sambucus nigra oraz krzewy dzikiej róży Rosa canina i śnieguliczki 

Symphoricarpos albus . 

NNoowwooggrrooddzziieecc  ––  OOłłddrrzzyycchhóóww  44  

Opisywany teren pomiędzy ul. Leśną, a ulicą Chrobrego w Ołdrzychowie to w 70% użytki orne 

z towarzyszącymi zbiorowiskami segetalnymi. Część północna to z kolei przekształcona dolinka 

niewielkiego potoku. Znajduje się tutaj stawik, którego brzegi porasta pałka Typha sp oraz nasadzenia 

świerkowo-sosnowe. Z pierwotnej roślinności zachowała się kępa olsz czarnych Alnus glutinosa i dębów 

szypułkowych Quercus robur do 180 cm w obwodzie. W runie pospolite rośliny azotolubne oraz trawy. 

Obudowę wspomnianego cieku stanowią głównie młode olsze, wierzby, klony i jeżyny. Pozostałą część 

obszaru stanowi zieleń przydomowa. 

NNoowwooggrrooddzziieecc  55  

Północną część wydzielenia pomiędzy Kwisą, a ul. Robotniczą stanowi zieleń przydomowa, boisko 

oraz niewielkie zadrzewienia (wierzby, osiki, dęby, czarne bzy). Wyniesioną część centralną pokrywają 

użytki orne oraz zadrzewione skarpy. Strome skarpy porośnięte są głównie przez okazałe dęby 

szypułkowe Quercus robur, a towarzyszą im dęby czerwone Quercus rubra, klony pospolite Acer 

platanoides, głogi Crataegus sp., czarne bzy Sambucus nigra oraz pojedyncze brzozy brodawkowate 

Betula pendula i buki zwyczajne Fagus sylvatica. Część południową zajmują ogrody działkowe. 

Jak już wyżej wspomniano, w granicach terenów objętych zmianą studium nie zanotowano 

chronionych gatunków roślin, jednakże teren nr 5 sąsiaduje z korytem rzeki Kwisy, gdzie potencjalnie 

występować mogą chronione zbiorowiska włosieniczników Batrachium spp. 

NNoowwooggrrooddzziieecc  66  

Omawiany teren stanowią w większości grunty orne z towarzyszącymi zbiorowiskami segetalnymi 

(chwastami). Notowano także niewielkie fragmenty pastwiskowo-łąkowe. Są to zbiorowiska 

zdominowane przez trawy: życicę trwałą Lolium perenne, kupkówkę pospolitą Dactylis glomerata, 

mietlicę pospolitą Agrostis capillaris oraz kłosówkę miekką Holcus mollis. Z roślin dwuliściennych 

najliczniej rośnie koniczyna Trifolium sp., mniszek lekarski Taraxacum officinale oraz krwawnik pospolity 

Achillea millefolium. 

W części zachodniej zlokalizowany jest odizolowany płat leśny (prawdopodobnie stare wyrobisko) 

porośnięty przez dęby szypułkowe Quercus sp., osiki Populus tremula oraz brzozy brodawkowate Betula 

pendula. W podszycie tarnina Prunus spinosa, bez czarny Sambucus nigra, wierzby Salix sp. oraz jeżyny 

Rubus sp. Runo trawiasto-nitrofilne. 

W części wschodniej (na pd od zabudowań) znajduje się niewielki stawik i towarzyszące mu 

zadrzewienia- stare wyrobisko. W ich skład wchodzi: buk, sosna, brzoza, świerk, dąb, osika, wierzba 

i inne.  

NNoowwooggrrooddzziieecc  77    

Jest to generalnie teren przeobrażony (sklep Biedronka, boisko sportowe), tylko północna część to 

zsynantropizowane zbiorowisko łąkowe z klasy Molinio-Arhhnathereta oraz fragment przydomowych 

zadrzewień.  
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NNoowwooggrrooddzziieecc  1111  

Wyznaczającą wschodnią granicę terenu skarpę oraz dolinkę potoku Błotniak porastają dęby 

szypułkowe Quercus robur, lipy drobnolistne Tilia cordata i olsze czarne Alnus glutinosa, z domieszką 

sosny pospolitej Pinus sylvestris, klonów pospolitych Acer platanoides, wierzb Salix spp. i czarnego bzu 

Sambucus nigra. Pozostała część to grunty orne z towarzyszącymi zbiorowiskami chwastów oraz zieleń 

przydomowa. 

NNoowwooggrrooddzziieecc  1133  

Północną granicę wyznacza ładnie zachowana alejka dębowa (dąb szypułkowy Quercus robur). 

Reszta terenu to użytki orne z towarzyszącymi fitocenozami segetalnymi, które pojawiają się samorzutnie 

w uprawach roślin użytkowych jako chwasty, m.in. chabry bławatki Centaurea cyanus, mak polny 

Papaver rhoeas czy chwastnica jednostronna Echinochloa crus-galli oraz zieleń przydomowa. 

 

Pozostałe tereny (nr 1, 2, 8, 10) to grunty orne z towarzyszącymi zbiorowiskami chwastów, a na 

terenie nr 1 w Godzieszowie zlokalizowano niewielki płat zadrzewień sosnowo-brzozowych. 

4.10.3 Świat zwierząt 

Na objętych opracowaniem terenach spodziewać się można drobnych ssaków takich jak: mysz 

polna Apodemus agrarius, ryjówka aksamitna Sorex araneus, jeż zachodni Erinaceus europaeus, kret 

Talpa europaea, kuna domowa Martes foina, a z większych: zająca szaraka, lisa Vulpes vulpes, dzika 

Sus scrofa i sarny Capreolus capreolus. 

Odnośnie ornitofauny, w granicach opracowania najprawdopodobniej spotkać można gatunki 

ptaków charakterystyczne dla terenów zurbanizowanych oraz dla terenów otwartych, takie jak m.in. 

wróbel Passer domesticus, kos Turdus merula, kopciuszek Phoenicurus ochruros, sroka Pica pica, 

bogatka Parus major, szpak Sturnus vulgaris. zięba Fringilla coelebs, kuropatwa Perdix perdix czy 

skowronek Alauda arvensis,  

Miejsca podmokłe, a szczególnie okolice stawików oraz cieki wodne stanowią dogodny biotop 

do bytowania płazów. 

4.11 Ochrona prawna wartości przyrodniczych 

UUssttaannoowwiioonnee  oobbsszzaarryy  cchhrroonniioonnee  

Tereny objęte zmianą studium nie leżą w granicach obszarów objętych ochroną prawną na 

podstawie Ustawy o ochronie przyrody. Najbliższe tereny chronione opisano w rozdz. 9 prognozy.  

PPoommnniikkii  pprrzzyyrrooddyy  

Na terenie objętym opracowaniem nie ma pomników przyrody [rejestr pomników przyrody RDOŚ 

wgląd  08.04.2019].  

CCeennnnee  ssiieeddlliisskkaa  pprrzzyyrrooddnniicczzee  

Na terenie objętym zmianą studium nie stwierdzono siedlisk chronionych na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz 
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gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów 

kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 

GGaattuunnkkii  cchhrroonniioonnee  ii  rrzzaaddkkiiee  

Na terenie opracowania nie stwierdzono gatunków roślin i zwierząt (poza ptakami) objętych ochroną 

prawną [Kurpiewski i in. 2010; Jankowski 1998].  

5. Ocena aktualności opracowania ekofizjograficznego dla 

obszaru objetego zmianą studium  

W pracach nad przedmiotowym dokumentem korzystano z opracowania ekofizjograficznego 

sporządzonego dla obszaru gminy w 2010 roku [Kurpiewski i in. 2010]. Uznano, że może ono stanowić 

bazę do projektowania, po uwzględnieniu zaktualizowanych informacji o stanie środowiska 

przedstawionych w diagnostycznej części prognozy.  

6. Informacje o projekcie zmiany studium 

6.1 Powiązania projektu zmiany studium z innymi dokumentami 

W gminie Nowogrodziec obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Nowogrodziec, uchwalonego uchwałą nr XV/140/96 Rady Gminy i Miasta 

Nowogrodziec z dnia 30.01.1996 r. i zmienionego uchwałami nr XLI/305/05 Rady Miejskiej 

w Nowogrodźcu z dnia 25 listopada 2005 r., nr XVII/113/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 19 

września 2007 r., nr XXXV/247/08 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 4 listopada 2008 r., nr L/357/09 

z dnia 30 września 2009 r., nr LXVII/468/10 z dnia 4 listopada 2010 r., nr XIX/132/12 z dnia 27 stycznia 

2012 r., nr XLVIII/360/14 z dnia 22 kwietnia 2014 r., nr XXVII/191/16 z dnia 30 sierpnia 2016 r. oraz 

nr XLIV/294/17 z dnia 29 listopada 2017 r. 

Prace nad zmianą studium rozpoczęto na podstawie Uchwały NR LV/379/18 Rady Miejskiej 

w Nowogrodźcu z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogrodziec. 

W uzasadnieniu do uchwały stwierdzono: „Przedmiotem zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogrodziec są terenu rolne, zabudowy 

mieszkaniowej zagrodowej oraz produkcyjno usługowe w obrębach Godzieszów, Gierałtów, 

Nowogrodziec i Milików.  

W związku z rozwojem obszarów koncentracji usług w rejonie SSE MP obszar Wykroty oraz węzła 

autostradowego A4 zachodzi konieczność dostosowania zapisów studium do potrzeb wynikających 

z napływających wniosków oraz wzmożenia aktywności gospodarczej przy węźle autostradowym.  

Przystąpienie do prac nad zmianami kierunków zagospodarowania w granicach administracyjnych 

miasta Nowogrodziec i terenach przyległych wsi Milików wynika z potrzeby wyznaczenia nowych terenów 

pod zabudowę mieszkaniową, usługową i zagrodową”.  
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6.2 Prezentacja głównych ustaleń projektu zmiany studium 

W tekście studium wprowadzono następujące zmiany, służące zmodyfikowaniu przeznaczenia 

terenów objętych zmiana studium. W punkcie 2.1. Tereny zainwestowania miasta, dodano: Wskazuje się 

następujące tereny przeznaczone do zainwestowania,  oznaczone na rysunku nr 2 studium symbolami: 

           9.4 – tereny koncentracji zabudowy mieszkaniowej, 

           9.5 -  tereny koncentracji zabudowy mieszkaniowej oraz usług i urządzeń z zielenią 

towarzyszącą, 

           9.6 -  tereny koncentracji zabudowy mieszkaniowej, 

           9.7 -  tereny koncentracji zabudowy usługowej oraz usług i urządzeń z zielenią  

                    towarzyszącą, 

           9.8 -  tereny koncentracji zabudowy mieszkaniowej, 

           9.9 -  tereny koncentracji zabudowy mieszkaniowej. 

Natomiast w punkcie 2.2. Tereny zainwestowania wiejskiego, dodano: Wskazuje się następujące 

tereny przeznaczone do zainwestowania, oznaczone na rysunku nr 2 studium symbolami: 

           9.1 -  tereny działalności komercyjnej produkcyjnej i/lub usługowej,  

                    w tym obsługi   komunikacji samochodowej (obręb Godzieszów), 

           9.2 -  zabudowy usługowej (obręb Godzieszów), 

           9.3 -  tereny działalności komercyjnej produkcyjnej i/lub usługowej 

                    (obręb  Gierałtów), 

           9.10 – tereny zabudowy usługowej i koncentracji zabudowy  

                    mieszkaniowej (obręb  Milików), 

           9.11–9.13 – tereny koncentracji zabudowy mieszkaniowej i zainwestowania wiejskiego 

(zabudowy zagrodowej) – (obręb Milików). 

7. Wstępna ocena wpływu ustaleń zmiany studium na 

środowisko 

7.1 Identyfikacja zapisów zmiany studium, które mogą powodować negatywne skutki 

środowiskowe 

Z punktu widzenia oddziaływań na środowisko istotne są te zapisy zmiany studium, które modyfikują 

istniejący sposób zagospodarowania przestrzeni.  

Zmiana studium wyznacza nowe tereny zabudowy mieszkaniowej (z niewielkim udziałem zabudowy 

zagrodowej) o łącznej powierzchni ok. 87 ha, zabudowy produkcyjno-usługowej o łącznej powierzchni 

ok. 24 ha oraz zabudowy usługowej o łącznej powierzchni ok. 4,5 ha.   

Do potencjalnych zagrożeń dla środowiska, które związane są z powstaniem nowej zabudowy 

produkcyjnej, usługowej i mieszkaniowej, zaliczyć można:  

− przekształcenie powierzchni ziemi (ukształtowania terenu oraz pokrycia: warstwy glebowej 

i roślinności), 

− emisje gazów i pyłów do powietrza,  
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− emisje hałasu,  

− wytwarzanie odpadów, 

− powstawanie ścieków,  

− zużycie wody i energii;  

− przeobrażenie krajobrazu. 

7.2 Wstępna ocena przewidywanych oddziaływań 

W tabeli poniżej przedstawiono rodzaje możliwych oddziaływań, które mogą być wynikiem realizacji 

zapisów zmiany studium. Skutki przewidywanych oddziaływań dla poszczególnych komponentów 

środowiska, omówiono w rozdziałach 8 i 9 prognozy.   

Typ 
oddziaływania 

Rodzaje możliwych oddziaływań 

Pozytywne Dostosowanie zapisów planu do aktualnych potrzeb gminy i inwestorów.  

Negatywne Przeobrażenie powierzchni ziemi, emisje gazów i pyłów do powietrza, emisje 
hałasu, zużycie wody i energii, wytwarzanie ścieków i odpadów.  

Bezpośrednie Przeobrażenie powierzchni ziemi na terenach na których powstaną nowe obiekty. 
Emisje gazów i pyłów do powietrza. 

Pośrednie Wzrost natężenia ruchu na drogach dojazdowych do nowych obiektów. 

Krótkoterminowe Emisja hałasu i zanieczyszczeń do atmosfery oraz powstawanie odpadów 
w fazie budowy nowych i przebudowy istniejących obiektów.  

Długoterminowe Emisja hałasu i zanieczyszczeń do atmosfery oraz powstawanie odpadów 
i ścieków w fazie użytkowania nowych obiektów. Zmiana krajobrazu.  

Stałe Przekształcenie powierzchni ziemi. Likwidacja warstwy glebowej.  

Chwilowe Emisja gazów i pyłów, emisje hałasu podczas budowy obiektów.  

Skumulowane Emisje gazów i pyłów, emisje hałasu, powstawanie ścieków na terenach 
istniejącej i planowanej zabudowy. 

8. Przewidywane skutki realizacji ustaleń zmiany studium dla 

poszczególnych komponentów środowiska  

8.1 Powierzchnia ziemi, gleby 

W wyniku realizacji zmiany studium dojdzie do przekształcenia powierzchni ziemi zarówno w sensie 

rzeźby jak i pokrycia terenu. Można tu wyróżnić następujące rodzaje oddziaływań:  

✓  Zmiana sposobu użytkowania gruntów. Projekt zmiany studium przeznacza pod nową zabudowę 

tereny o łącznej powierzchni ponad 115 ha, w tym tereny zabudowy mieszkaniowej (z niewielkim 

udziałem zabudowy zagrodowej) o powierzchni ok. 87 ha, zabudowy produkcyjno-usługowej 

o powierzchni ok. 24 ha oraz zabudowy usługowej o powierzchni ok. 4,5 ha. Największe kompleksy 

zabudowy to tereny nr 6 (ok. 30 ha pod zabudowę mieszkaniową), nr 1 (ok. 24 ha pod zabudowę 

produkcyjno-usługową), nr 8 (ok. 18 ha pod zabudowę mieszkaniową). Tereny przeznaczane pod 

nowe zainwestowanie to w przewadze grunty rolne. Zmiana studium określa następującą 

maksymalną intensywność zabudowy: 

• dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej – 0,6, 

• dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i mieszkaniowo-usługowej – 1,0, 
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• dla zabudowy usługowej, magazynowej i produkcyjnej – 1,2, 

• dla terenów usług z zielenią towarzyszącą – 0,5. 

✓ Zmiany ukształtowania powierzchni terenu. Z uwagi na wyrównaną powierzchnię terenu na większości 

obszarów, przekształcenia rzeźby ograniczą się do utworzenia wkopów pod fundamenty. Na terenach 

położonych na łagodnych stokach, konieczna może być niwelacja.  

✓  Degradacja i fizyczna likwidacja warstwy glebowej. Na nieprzekształconych jeszcze terenach, 

w miejscach powstania trwałych obiektów (nowe budynki, utwardzone place, drogi) dojdzie 

do przeobrażenia i zniszczenia warstwy glebowej. Najlepsze gleby (klasy III) występują na terenach 

nr 12 i 13 w Milikowie. W trakcie procesu budowlanego warstwa humusu powinna zostać zdjęta 

i wykorzystana na terenach niezabudowanych.  

8.2 Wody powierzchniowe i podziemne  

Powstanie nowej zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej, usługowej i produkcyjnej przyczyni się 

do wzrostu zużycia wody oraz produkcji ścieków. Zasady wyposażenia terenu w infrastrukturę techniczną 

zostaną określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  

Uszczelnienie powierzchni gruntów spowoduje zmniejszenie naturalnej infiltracji i wzrostu spływu 

powierzchniowego oraz spowoduje konieczność odprowadzania wód opadowych do kanalizacji. 

Dla minimalizacji negatywnych oddziaływań projekt zmiany studium ustala minimalny udział powierzchni 

biologicznie czynnej  dla terenów. 

a) dla zabudowy mieszkaniowej i zabudowy zagrodowej – 25%, 

b) dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej – 20%, 

c) dla zabudowy usługowej, magazynowej i produkcyjnej – 15%, 

d) dla terenów usług z zielenią towarzyszącą – 30 %. 

8.3 Powietrze 

Ustalenia zmiany studium dopuszczające lokalizację nowej zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej, 

produkcyjnej i usługowej przyczynią się do wzrostu ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. 

Inwestycje te będą źródłami zanieczyszczeń energetycznych (ogrzewanie pomieszczeń), 

technologicznych i komunikacyjnych. Dokładna ocena ilości zanieczyszczeń możliwa będzie na etapie 

projektowania obiektów, kiedy znana będzie ich kubatura, energochłonność budynków oraz rodzaj 

zastosowanych technologii grzewczych.   

8.4 Klimat lokalny 

Realizacja ustaleń zmiany studium będzie miała wpływ na klimat miejscowy. Lokalizacja nowej 

zabudowy na terenach rolnych, spowoduje zmianę bilansu cieplnego powierzchni - ze względu na 

mniejsze albedo powierzchni asfaltowych i betonowych w  porównaniu do terenów pokrytych 

roślinnością. Obszary zabudowane cechują się wyższą średnią temperaturą dobową niż tereny otwarte 

oraz większymi dobowymi amplitudami temperatury powietrza. Ponadto w obrębie terenów 
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zabudowanych (w stosunku do terenów otwartych) zmienia się również pole wiatrów (powstają lokalne 

zawirowania strug powietrza i strefy ciszy).  

8.5 Zasoby naturalne 

Jako zasoby naturalne rozumie się zarówno biotyczne (np. rośliny, zwierzęta) jak i abiotyczne 

(np. gleby, wody, powietrze) twory przyrody, które mogą być wykorzystane przez człowieka. Ponieważ 

w pozostałych podrozdziałach omówiono oddziaływania na poszczególne elementy środowiska, które 

stanowią jednocześnie zasoby przyrody, w tym punkcie odniesiono się jedynie do zasobu, jakim są złoża 

kopalin.  

Realizacja zapisów zmiany studium nie uniemożliwia wykorzystania złóż kopalin 

zinwentaryzowanych obecnie na terenie gminy. Jednak lokalizacja nowej zabudowy mieszkaniowej 

w bezpośrednim sąsiedztwie złóż (tereny nr 6 i 8), może w przyszłości skutkować konfliktami 

funkcjonalnymi, w przypadku rozpoczęcia ich wydobycia. Zgodnie z  wymogami Prawa ochrony 

środowiska ewentualne uciążliwości od obiektów produkcyjnych czy wydobywczych nie mogą 

przekraczać wartości normatywnych na terenach sąsiadujących.  

Zapisy zmiany studium zachowują możliwość istnienia zakładu przeróbczego dla złoża Wykroty 

(teren nr 3).   

8.6 Krajobraz 

W wyniku realizacji ustaleń planu mogą powstać pojedyncze obiekty, jak i zespoły zabudowy które 

będą stanowić nowe elementy w krajobrazie. Zabudowa może mieć zróżnicowany charakter 

od niewielkich budynków jednorodzinnych, przez zabudowę wielorodzinną i zagrodową po obiekty 

produkcyjne (hale, magazyny) na terenach nr 1 i 3.   

Projektu zmiany studium zawiera ustalenia stwarzające podstawowe warunki do osiągnięcia ładu 

przestrzennego. W zmianie studium określono maksymalną intensywność zabudowy,  minimalny 

wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej oraz maksymalną wysokość zabudowy (dla zabudowy 

usługowej, magazynowej i produkcyjnej 15 m, z dopuszczeniem zwiększenia  wysokości elementów 

konstrukcyjnych wynikających z  technologii). Zmiana studium dopuszcza odstępstwa od określonych 

wskaźników w sytuacjach uzasadnionych istniejącym zainwestowaniem lub uwarunkowaniami terenowo-

prawnymi. Ogólny charakter zapisów studium nie pozwala na pełną ocenę oddziaływania 

krajobrazowego nowego zainwestowania. 

8.7 Zabytki 

Zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r., zabytkiem 

jest: nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane 

z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży 

w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. 

Ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan zachowania: zabytki nieruchome (m.in. krajobraz 

kulturowy, układy urbanistyczne i ruralistyczne, dzieła architektury), zabytki ruchome (m.in. dzieła sztuk 

plastycznych,) oraz zabytki archeologiczne (m.in. pozostałości osadnictwa, kurhany).  
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Zmiana studium nie wprowadza modyfikacji w obszarze polityki przestrzennej gminy dotyczącej 

zasad ochrony krajobrazu kulturowego, a także zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej, określonych w rozdziałach 3 i 4 tekstu studium (część II).  

8.8 Dobra materialne   

Projekt zmiany studium nie zawiera ustaleń, które mogą spowodować straty materialne, rozumiane 

w tej prognozie, jako dodatkowe nakłady poniesione przez osoby trzecie, konieczne na przeciwdziałanie 

zanieczyszczeniu środowiska lub inne szkody dające się wyrazić w pieniądzu.  

Jedynie przekształcenia gruntów rolnych na cele nierolne spowodują utratę potencjału 

produkcyjnego tych gruntów, co można uznać za utratę dóbr materialnych (plonów). 

8.9 Klimat akustyczny  

Na planowanych terenach usługowych i produkcyjnych mogą pojawić się nowe źródła hałasu. 

Zmiana studium nie zawiera informacji umożliwiających prognozowania emisji hałasu do środowiska. 

Wszelkie obliczenia akustyczne bez znajomości parametrów akustycznych źródeł hałasu i lokalizacji 

obiektów ekranujących nie są możliwe. Zgodnie z  wymogami Prawa ochrony środowiska ewentualne 

emisje hałasu od obiektów funkcjonujących na terenie opracowania nie mogą przekraczać ustalonych 

wartości normatywnych na terenach sąsiadujących.  

Zmiana studium nie lokalizuje nowej zabudowy chronionej akustycznie w zasięgu 

ponadnormatywnego hałasu od autostrady A4.  

8.10 Różnorodność biologiczna 

8.10.1 Przeobrażenia przestrzennej struktury przyrodniczej 

Nowe zainwestowanie, którego powstanie umożliwi zmiana studium ograniczy przyrodnicze funkcje 

terenów, jednak nie będą to obiekty znacząco negatywnie oddziaływujące na elementy 

ponadregionalnego systemu przyrodniczego. Nie przewiduje się tutaj realizacji liniowych obiektów 

komunikacyjnych (poza drogami dojazdowymi i wewnętrznymi), które mogłyby istotnie ograniczyć 

ciągłość korytarzy ekologicznych. Tereny rolne przeznaczone pod nową zabudowę, odgrywają pewną 

rolę dla przemieszczania się niektórych gatunków zwierząt, jednak po ich przekształceniu rolę tą mogą 

przejąć otaczające obszary rolne i leśne. 

8.10.2 Szata roślinna  

W wyniku zmiany sposobu użytkowania terenu, w miejscach powstania trwałych obiektów istniejąca 

roślinność zostanie zniszczona, a na terenach w ich bezpośrednim sąsiedztwie istniejące zbiorowiska 

zostaną zastąpione przez zbiorowiska synantropijne oraz zieleń urządzoną. Powstanie nowych obiektów 

oraz utwardzenie dróg dojazdowych, spowoduje również uszczuplenie powierzchni biologicznie czynnej 

na terenie opracowania. 

Realizacja ustaleń zmiany studium nie będzie oddziaływać na tutejszą florę w sposób stwarzający 

zagrożenie dla populacji roślin chronionych lub rzadkich w regionie. Przeważająca część terenów 

wskazanych pod zabudowę to obszary rolne, głównie grunty orne. Na terenach przeznaczonych pod 
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nowe zainwestowanie, nie stwierdzono występowania chronionych gatunków roślin ani też cennych 

siedlisk przyrodniczych.   

Zmiana studium zachowuje w aktualnym użytkowaniu teren leśny, istniejący tylko na terenie nr 6. 

 

8.10.3 Zwierzęta 

Oddziaływania na faunę obszaru, będą wynikiem przekształcenia terenów otwartych (rolniczych), na 

których zostaną zlokalizowane nowe obiekty. Wprowadzenie zabudowy istotnie ograniczy możliwość 

bytowania zwierząt związanych z tego typu siedliskami (powszechnie występujących gatunków ptaków 

i drobnych ssaków).  

Na terenach objętych projektami planów nie stwierdzono chronionych i rzadkich gatunków zwierząt, 

poza powszechnie występującymi ptakami. Rolę zajętych przez nową zabudowę siedlisk przejąć mogą 

otaczające tereny niezainwestowane. 

9. Przewidywane oddziaływania na obszarowe formy ochrony 

przyrody i krajobrazu, w tym na obszary Natura 2000 

Tereny objęte zmianą studium położone są poza obszarami objętymi ochroną na podstawie Ustawy 

o ochronie przyrody. Najbliższym takim obszarem jest znajdujący ok. 0,5 km na zachód od terenu nr 8 

w Nowogrodźcu Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Dolina Dolnej Kwisy PLH020050. 

Poza tym w promieniu 10 km od terenów nr 1 - 3 (Gościszów, Gierałtów) znajdują się następujące 

obszary chronione: 

• rezerwat Torfowisko pod Węglińcem ok. 9 km ; 

• Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Uroczyska Borów Dolnośląskich PLH020072 ok. 5,5 -7,5 km; 

• Obszar Specjalnej Ochrony ptaków Bory Dolnośląskie PLB020005 ok. 5,5- 6,5 km; 

• Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Dolina Dolnej Kwisy PLH020050 ok. 7-9 km 

• Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Pieńska Dolina Nysy Łużyckiej PLH020086 ok. 9,5 km.  

• użytek ekologiczny Dolina Gozdnicy ok. 9,5 km 

Natomiast w promieniu 10 km od pozostałych terenów (nr 4-13)  znajdują się: 

• rezerwat przyrody Brzeźnik ok. 4,5 km; 

• Obszar Specjalnej Ochrony ptaków Bory Dolnośląskie PLB020005 ok. 5 km; 

• Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Uroczyska Borów Dolnośląskich PLH020072 ok. 5,8 km. 

Analizowane w poprzednich rozdziałach prognozy skutki realizacji ustaleń planu, będą miały 

charakter lokalny, ograniczony do terenu opracowania i jego najbliższego sąsiedztwa. Mając na uwadze 

odległości terenów od najbliższych obszarów chronionych (w tym obszarów Natura 2000), a także siłę 

przewidywanych oddziaływań i brak związków funkcjonalnych terenów objętych zmianą studium z tymi 

obszarami uznano, że realizacja ustaleń przedmiotowego dokumentu nie będzie znacząco negatywnie 

oddziaływać na cele i przedmioty ochrony wymienionych wyżej obszarów chronionych.  
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10. Ocena rozwiązań projektu zmiany studium 

10.1 Ocena zgodności projektowanego zagospodarowania terenu z warunkami 

określonymi w opracowaniu ekofizjograficznym 

W Opracowaniu ekofizjograficznym gminy i miasta Nowogrodziec [Kurpiewski i in. 2010], 

przeważająca część terenów które zmiana studium przeznacza pod nowa zabudowę, została 

zakwalifikowane do terenów przydatnych pod rozwój zainwestowania. Jako ograniczenie wskazano 

jedynie lokalne występowanie dobrych gleb (IV i III klasy). Na terenach pozamiejskich gleby klasy III 

wymagać będą wyłączenia z użytkowania rolnego. Zapisy zmiany studium są zgodne z ustaleniami 

ekofizjografii.   

 Wyjątkiem jest dolinka niewielkiego potoku na północy terenu nr 4, którą ekofizjografia 

zakwalifikowała jako obszar wskazany do pełnienia funkcji przyrodniczych. Dolinka potoku jest obecnie 

przekształcona, nie posiada bogatej obudowy biologicznej i stanowi jedynie korytarz hydrologiczny. 

Najprawdopodobniej, po zainwestowaniu tego terenu rola ta zostanie zachowana. Zapisy zmiany 

studium nie są tu istotnie sprzeczne z ustaleniami ekofizjografii.   

Ponadto na terenie nr 5, jako teren zabudowy mieszkaniowej wskazane zostały zadrzewienia na 

skarpie Kwisy i niewielkim wąwozie, które ekofizjografia wskazuje jako tereny o funkcjach 

przyrodniczych. Zieleń ta ma zostać wskazana do zachowana na etapie sporządzania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, z uwagi na zbyt dużą ogólności zapisów studium.   

10.2 Ocena ustaleń projektu zmiany studium w kontekście celów ochrony środowiska 

określonych w dokumentach  nadrzędnych 

Ustanowione na poziomach międzynarodowym i krajowym cele polityki ekologicznej znajdują swoje 

odzwierciedlenie w opracowanych na poziomie lokalnym dokumentach strategicznych, takich jak 

programy ochrony środowiska. Dla miasta i gminy Nowogrodziec obowiązuje aktualizacja programu 

ochrony środowiska na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021.  

Poniżej przedstawiono, w jaki sposób cele długoterminowe do 2021 r. zawarte w gminnym 

programie ochrony środowiska zostały uwzględnione w przedmiotowym dokumencie: 

Cele długoterminowe gminnego programu 
ochrony środowiska 

Sposób uwzględnienia w projekcie zmiany 
studium 

Doprowadzenie do sytuacji, w której projekty  
dokumentów strategicznych wszystkich  
sektorów gospodarki będą, zgodnie z 
obowiązującym prawem, poddawane procedurze  
oceny oddziaływania na środowisko i wyniki tej 

oceny będą uwzględniane w ostatecznych wersjach 
tych dokumentów 

Dla projektu zmiany studium przeprowadzana jest 
procedura strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko, której elementem jest niniejsza 

prognoza.   

Aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, które powinny być podstawą 
lokalizacji nowych Inwestycji, biorących pod uwagę 
długofalowe potrzeby zrównoważonego rozwoju oraz 
uwzględniających treść opracowań 
ekofizjograficznych i programów 
ochrony środowiska o zasięgu regionalnym i 
lokalnym 

Zmiana studium będzie podstawą aktualizacji 
planów miejscowych. 
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Cele długoterminowe gminnego programu 
ochrony środowiska 

Sposób uwzględnienia w projekcie zmiany 
studium 

Podnoszenie świadomości ekologicznej 
społeczeństwa, zgodnie z zasadą:  
„myśl globalnie, działaj lokalnie”. 

Brak związku  

Wprowadzanie innowacyjności prośrodowiskowej 
i upowszechnianie idei systemów zarządzania 
środowiskowego 

Brak związku 

Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej 

Realizacja projektu zmiany studium nie spowoduje 
istotnego obniżenia bioróżnorodności. Tereny 
przeznaczane pod zabudowę nie należą do obszarów 
o wyjątkowych walorach przyrodniczych. 

Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych przez 
kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej 
i wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego 

Zmiana studium zachowuje istniejące tereny leśne. 

Racjonalizacja gospodarowania zasobami wód 
powierzchniowych i podziemnych w taki sposób, aby 

uchronić gospodarkę od deficytów wód 

Zmiana studium będzie podstawą aktualizacji 
planów miejscowych, co pozwoli na bardziej 

racjonalne planowanie rozwoju sieci wodno-
kanalizacyjnych. 

Ochrona przed powodzią 
Zmiana studium nie wyznacza terenów zabudowy na 
obszarach szczególnego zagrożenia powodzią 

Rekultywacja gleb zdegradowanych i 
zdewastowanych oraz przywracanie im funkcji  
przyrodniczej, rekreacyjnej lub rolniczej 

Zmiana studium nie obejmuje terenów gleb 
zdegradowanych 

Ochrona zasobów kopalin i 
rekultywacja terenów poeksploatacyjnych 

Zob. p 8.5 prognozy 

Poprawa jakości powietrza atmosferycznego 
Realizacja zapisów studium nie spowoduje istotnie 
negatywnych oddziaływań na powietrze.  Zob. p 8.3 
prognozy 

Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód 
powierzchniowych i podziemnych 

Zmiana studium będzie podstawą aktualizacji 
planów miejscowych, co pozwoli na bardziej 
racjonalne planowanie rozwoju sieci wodno-

kanalizacyjnych. 

Udoskonalanie wprowadzonego systemu gospodarki 
odpadami, zgodnie z zasadą zrównoważonego 
rozwoju i PEP  

Brak związku 

Dokonanie oceny narażania społeczeństwa na  
ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków do  
zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono 
największe 

Zmiana studium nie lokalizuje nowej zabudowy 
chronionej akustycznie w strefach zagrożenia 
ponadnormatywnym hałasem 

Ochrona mieszkańców przed szkodliwym 
oddziaływaniem pól elektromagnetycznych 

Zmiana studium nie wprowadza zabudowy 
wymagającej ochrony przed PEM w strefę zagrożoną 
promieniowaniem  

Poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców w wyniku 
wspólnych działań sektora ochrony środowiska z 
sektorem zdrowia 

Realizacja zapisów zmiany studium nie spowoduje 
zagrożeń dla zdrowia ludzi 

Zmniejszanie ryzyka wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej przez nadzór nad wszystkimi 
instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami takiej 
awarii 

Brak związku 

Promocja i wspieranie wykorzystania energii ze 
źródeł odnawialnych 

Brak związku 

10.3  Sposób uwzględnienia problemów ochrony środowiska 

Tereny objęte zmianą studium położone są poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie 

Ustawy o ochronie przyrody, nie występują tu więc problemy związane z ich ochroną.   
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10.4 Ocena przewidywanych oddziaływań na ludzi  

Realizacja ustaleń zmiany studium w zakresie lokalizacji zabudowy mieszkaniowej będzie miała 

skutki lokalne, ograniczone do terenów objętych zmianą i ich najbliższego sąsiedztwa. Przejściowym 

problemem może być jedynie hałas w trakcie realizacji obiektów, wynikający z pracy sprzętu 

budowlanego. 

Jednak funkcjonowanie nowych obiektów produkcyjno-usługowych może być źródłem uciążliwości 

dla okolicznych mieszkańców. Ogólność zapisów studium uniemożliwia prognozowanie potencjalnych 

uciążliwości. Zgodnie z wymaganiami Prawa Ochrony Środowiska uciążliwość związana z działalnością 

prowadzoną w obrębie działki nie może naruszać standardów jakości środowiska ustalonych dla działek 

sąsiednich.   

Zmiana studium dopuszcza możliwość lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej  i usługowej 

(teren nr 8 i 10) w  sąsiedztwie cmentarza. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 

sierpnia 1959 roku w sprawie określenia wymagań sanitarnych dla terenów przeznaczonych pod 

cmentarze podaje następujące, minimalne odległości terenów od granicy cmentarzy: 

 50 m  od zabudowań mieszkalnych, jeśli  posiadają one sieć wodociągową i wszystkie budynki 

korzystające z wody są do niej podłączone. 

 150 m  od zabudowań mieszkalnych, zakładów produkujących  lub przechowujących  artykuły 

żywnościowe, zakładów żywienia zbiorowego, studzien, źródeł i strumieni, z których jest czerpana 

woda do picia dla potrzeb gospodarczych.  

 300 m  od hodowli zwierząt futerkowych  o liczbie samic stada podstawowego powyżej 5 sztuk lisów i 

10 sztuk dla innych zwierząt. 

Wyżej wymienione warunki dotyczące odległości muszą zostać zachowane na etapie sporządzania 

planu miejscowego i ustalaniu linii zabudowy.  

10.5 Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko 

Najbliższa granica państwa (z Niemcami) znajduje się ok. 22 km na zachód od terenów objętych 

projektem zmiany studium. 

Realizacja ustaleń zmiany studium – jak to wynika z ustaleń przedstawionych wcześniej 

w prognozie, będzie miała skutki lokalne ograniczone do terenów objętych zmianą i ich najbliższego 

sąsiedztwa. Mając na uwadze odległości obszaru opracowania od granic państwowych, należy więc 

stwierdzić, że ustalenia przedmiotowego dokumentu nie spowodują powstania oddziaływań 

transgranicznych. 

11. Potencjalne zmiany stanu środowiska przy braku realizacji 

ustaleń projektu planu 

Punkt ten to tzw. prognoza (wariant) „zero”, która ma odpowiedzieć na pytanie: jakie będą 

najbardziej prawdopodobne skutki środowiskowe wywołane działalnością człowieka lub zaniechaniem 

takiej działalności przy założeniu, że przedmiotowy projekt zmiany studium nie zostanie wdrożony do 

realizacji.  
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W przypadku braku realizacji przedmiotowych planów, tereny będą mogły zostać zagospodarowane 

zgodnie z zapisami planów obecnie obowiązujących lub zachować funkcję aktualną. Na większości 

terenów zostanie więc zachowane przeznaczenie rolne. Takie użytkowanie nie powoduje istotnie 

negatywnych oddziaływań  dla środowiska.  

12. Propozycje rozwiązań alternatywnych oraz mających na celu 

zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na środowisko 

W przypadku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, z uwagi na 

charakter dokumentu (ogólna polityka przestrzenna gminy), rozwiązania alternatywne mogą dotyczyć 

głownie kwestii przestrzennych (lokalizacyjnych). Studium nie określa rozwiązań technicznych 

(technologicznych) jakie zostaną zastosowane, ponieważ nie leży to w zakresie tego dokumentu. Nie jest 

więc możliwe proponowanie rozwiązań alternatywnych w tej kwestii.   

W przedmiotowej zmianie studium przeważająca część terenów przeznaczonych pod nową 

zabudowę, w ekofizjografii została zakwalifikowana do terenów przydatnych pod rozwój zainwestowania. 

Zapisy zmiany studium są więc w tym zakresie zgodne z ustaleniami ekofizjografii.   

Wyjątkiem jest dolinka niewielkiego potoku na północy terenu nr 4 oraz zadrzewienia na skarpie 

Kwisy i niewielkim wąwozie na terenie nr 5, które ekofizjografia wskazuje jako tereny o funkcjach 

przyrodniczych. Z uwagi  na zbyt dużą ogólności zapisów studium, zmiana studium włącza je do terenów 

przeznaczonych pod zabudowę. Na etapie sporządzania planów miejscowych tereny te powinny zostać 

zachowane jako obszary zieleni oraz cieków wodnych.    

13. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków 

realizacji ustaleń projektu planu 

Analizę skutków realizacji ustaleń zmiany studium proponuje się dokonać łącznie z analizą zmian 

w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, którą w celu oceny aktualności studium i planów 

miejscowych, przeprowadza burmistrz zgodnie z art. 32 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Wyniki analizy burmistrz przedstawia radzie miasta, co najmniej raz w okresie kadencji 

rady.  

Zgodnie z art. 10 Dyrektywy 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów 

na środowisko, w celu analizy skutków planu można wykorzystywać, stosownie do potrzeb, istniejące 

systemy monitoringu w celu uniknięcia powielania monitoringu. Monitoring skutków planu może więc 

opierać się o informacje gromadzone w ramach państwowego monitoringu środowiska (PMŚ), 

prowadzonego na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska lub informacje z monitoringów 

realizowanych na podstawie decyzji z kolejnych etapów postępowania inwestycyjnego (np. decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach). 
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14. Informacje o dokumentach uwzględnionych przy sporządzaniu 

prognozy 

Prognozę oddziaływania na środowisko sporządzono w oparciu o następujące publikacje 

i dokumenty: 

Blachowski J., Markowicz- Judycka E. Zięba D. – redakcja. Opracowanie ekofizjograficzne dla 

województwa dolnośląskiego. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, Wojewódzkie Biuro 

Urbanistyczne we Wrocławiu. http://eko.wbu.wroc.pl Wrocław 2005 r. 

Jagielak J. (red.), Biernacka M., Henschke J., Sosińska A. Radiologiczny atlas Polski. PIOŚ, CELOR, 

PAA, Warszawa 1998 r. 

Jankowski W. i in. (1998) Inwentaryzacja przyrodnicza województwa jeleniogórskiego. Gmina i Miasto 

Nowogrodziec. Fulica, Wrocław. 

Kiełczawa J., Michniewicz M., Wojtkowiak A., Sobol L., Wody podziemne. [w:] Blachowski J. 

Opracowanie ekofizjograficzne dla Województwa Dolnośląskiego. 

Kondracki J.  Geografia regionalna Polski.  PWN, Warszawa 2002 r. 

Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk, K, Krawczyk. B, 1997, Bioklimatologia człowieka. Monografie 

Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Warszawa 1997 r.  

Kurpiewski A. i in. Opracowanie ekofizjograficzne dla miasta i gminy Nowogrodziec. ZOŚ Decybel, 

Jelenia Góra 2010 r. 

Mikołajczyk A., Żyniewicz Ś., Ostrycharz D., Błachuta J.,  Ocena poziomów substancji w powietrzu oraz 

wyniki klasyfikacji stref województwa dolnośląskiego za rok 2017. WIOŚ 2018 r. 

Okińczyc M. i in. (1983) Opracowanie fizjograficzne gminy Nowogrodziec. Geoprojekt. Wrocław. 

Paczyński B. (red.). 1993. Atlas hydrogeologiczny Polski 1:500 000 (część I). PIG. Warszawa.  

Paczyński B. (red.). 1995. Atlas hydrogeologiczny Polski 1:500 000 (część II). PIG. Warszawa 

Podgórska B., Górniak J., Synowiec P. Aktualizacja programu ochrony środowiska dla miasta i gminy 

Nowogrodziec na lata 2014 -2017 z perspektywą na lata 2018 – 2021, Green Key, Nowogrodziec 

2015 r. 

Richling A. (red.).Geograficzne badania środowiska przyrodniczego. PWN Warszawa 2007 r. 

Schmuck A., 1960, Rejonizacja pluwiotermiczna Dolnego Śląska. Zesz. Nauk. Wyższej Szkoły Rolniczej 

we Wrocławiu, Melioracja V, Nr 27, Wrocław 

Zestawienie przywołanych przepisów prawa powszechnego 

Nazwa dokumentu Miejsce publikacji 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku, Prawo ochrony środowiska Dz.U. 2018.779 t.j. ze zm. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 roku w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 

Dz.U. 2014.112 t.j. 
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Nazwa dokumentu Miejsce publikacji 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w 
których dokonuje się oceny jakości powietrza 

Dz.U. 2012.914 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko  

Dz.U. 2016.71 t j.  

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko 
Dz.U. 2017.1405 t.j. ze zm. 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody Dz.U. 2018.142 t.j. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej roślin 

Dz.U. 2014.1409  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt 

Dz.U. 2016.2183 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie gatunków 
dziko występujących grzybów objętych ochroną  

Dz.U. 2014.1408 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a 
także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako 
obszary Natura 2000 

Dz.U. 2014.1713 tj. 

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne Dz.U. 2018.2268 t.j. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów 
i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych 

Dz U. 2016.85 

Rozporządzenie MŚ z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu 
ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód 
powierzchniowych  

Dz.U. 2011.258.1549 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 18 października 2016 roku w sprawie planu 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry 

Dz U.2016.1967 

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach  Dz.U.2015.2100 t.j. 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku „O planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym”  
Dz.U. 2018.1945 t.j. 

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku „O ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami” 

Dz.U. 2014.1446 tj. ze zm. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 roku 
w sprawie określenia wymagań sanitarnych dla terenów przeznaczonych pod 
cmentarze  

Dz.U. 1959.52.315 

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. „O ochronie gruntów rolnych i leśnych”  Dz.U. 2015.909 ze zm. 

 



Załącznik nr 1.  

 

 

Oświadczenie kierującego zespołem autorów prognozy P-01.1/2019 

Oświadczam, że spełniam wymagania o których mowa w art. 74a ust. 2 Ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 2. Ryc. 1. Lokalizacja terenów objętych zmianą SUIKZP 

 


