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1. Informacje ogólne. 
1.1. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa, w jej granicach administracyjnych, zainicjowanego uchwałą Nr 
XIX/310/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 kwietnia 2012 r. 
Dla gminy Nysa obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa, 
sporządzone w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zatwierdzone 
uchwałą Nr XXXV/531/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 sierpnia 2009 r., dla którego przeprowadzono strategiczną ocenę 
na środowisko zgodnie z ustawą 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 tym sporządzono prognozę 
oddziaływania na środowisko. 
Zmiana Studium wynika z potrzeby zmniejszenia terenów pod nowe inwestycje zaprojektowanych w obowiązującym 
Studium, w związku z  brakiem zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne na 
etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ponadto przeanalizowania i wzięcia pod 
uwagę wymagały: decyzje wynikające z uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzje 
dotyczące zmiany przeznaczenia terenów wynikające z obecnego stanu zagospodarowania, rozwoju przestrzennego i 
gospodarczego gminy, decyzje dotyczące terenów pod nową zabudowę wynikające ze składanych wniosków, projektowane 
inwestycje o znaczeniu ponadlokalnym, w szczególności projektowane przebiegi dróg o znaczeniu regionalnym i krajowym.  
Biorąc powyższe po uwagę, w niniejszej prognozie odniesiono się wyłącznie do projektowanych zmian dokonanych w 
analizowanym dokumencie w stosunku do obowiązującego Studium. 
 

1.2. Cel opracowania. 
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Nysa przedstawia zakres przewidywanych zmian powstających na skutek realizacji ustaleń zmiany 
Studium. Celem opracowania jest stwierdzenie czy i jakie przeobrażenia w środowisku nastąpią na skutek realizacji 
zagospodarowaniu terenu zgodnie z ustaleniami określonymi w projekcie zmiany Studium.  
Celem prognozy jest określenie rodzajów i - tam gdzie to możliwe - wielkości przekształceń poszczególnych komponentów 
środowiska oraz uciążliwości dla środowiska życia ludzi, jakie mogą być rezultatem realizacji ustaleń projektu zmiany 
Studium.  
Sporządzenie prognozy stanowi element procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Prognoza jest 
materiałem towarzyszącym projektowi Studium podczas opiniowania, uzgadniania oraz wyłożenia projektu Studium do 
publicznego wglądu.  
 

1.3. Zakres przestrzenny prognozy. 
Niniejsze opracowanie sporządza się na potrzeby projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Nysa, sporządzanego na podstawie uchwały Nr XIX/310/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 kwietnia 
2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Nysa. 
Obszar opracowania obejmuje teren całej gminy Nysa w jej granicach administracyjnych. 
 

1.4. Zakres przedmiotowy prognozy. 
Prognoza została sporządzona w zakresie określonym w ustawie 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. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.). 
 

1.5. Podstawy prawne 
� 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. z 2013 r. poz. 1235 z 
późn. zm.); 

� Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2912 r. poz. 647 z 
późn. zm.); 

� Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.1232 z późn. zm.); 
� Ustawa Prawo ochrony przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.627 z późn. zm.). 
 

1.6. Metodyka 
Metodyka opracowania prognozy podyktowana została zakresem prognozy, określonym w ustawie z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
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ocenach oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 52 ust. 1 ww. ustawy, prognoza dostosowana została do zawartości i 
stopnia szczegółowości projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa.  
Tok prac nad sporządzeniem prognozy przebiegał następująco:  
Po analizie istniejącego stanu środowiska przyrodniczego, analizie istniejącego stanu środowiska kulturowego, analizie 
infrastruktury technicznej, analizie system komunikacji ustalono dotychczasowego sposobu zagospodarowania na stan 
środowiska oraz potencjalne zmiany w przypadku braku realizacji projektu zmiany studium. Podano informację o zawartości 
projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz wskazano zakres zmian 
dokonanych w obowiązującym Studium. Następnie prognozowano oddziaływania ustaleń zmiany Studium na środowisko 
oraz na obszary Natura 2000. 
 
Pojęcia i skale ocen zastosowane w dalszej części opracowania.  
Pod pojęciem oddziaływanie:  
• znaczące rozumie się oddziaływanie, które prowadziło będzie do przekraczania norm środowiskowych określonych 

przepisami odrębnymi lub, w przypadku obszarów chronionych, będzie wpływało na przedmiot ochrony w stopniu 
zagrażającym funkcjonowaniu obszaru;  

• stałe rozumie się oddziaływanie, które trwale wpływa na dany komponent środowiska - niemożliwe jest odtworzenie 
danego komponentu do stanu sprzed realizacji zmiany Studium;  

• długoterminowe rozumie się oddziaływanie, które trwało będzie przez cały okres, w którym analizowany obszar będzie 
użytkowany zgodnie z ustaleniami zmiany Studium - możliwe jest przywrócenie stanu poszczególnych komponentów 
środowiska do stanu sprzed realizacji ustaleń zmiany Studium;  

• średnioterminowe rozumie się oddziaływanie, które wynika z użytkowania terenu zgodnie z ustaleniami Studium - 
przywrócenie stanu poszczególnych komponentów środowiska do stanu sprzed realizacji zmiany Studium możliwe jest 
w okresie użytkowania terenu zgodnie z ustaleniami zmiany Studium;  

• krótkoterminowe rozumie się oddziaływanie, które wynika z działań inwestycyjnych związanych z realizacją ustaleń 
projektu Studium - przywrócenie stanu poszczególnych komponentów środowiska do stanu sprzed realizacji zmiany 
Studium możliwe jest w okresie użytkowania terenu zgodnie z ustaleniami zmiany Studium;  

• chwilowe rozumie się oddziaływanie, które wynika z działań inwestycyjnych związanych z realizacją ustaleń projektu 
zmiany Studium - oddziaływanie ustanie z chwilą zakończenia działań.  

 
1.7. Materiały wyjściowe oraz powiązania z innymi dokumentami. 

Przy opracowywaniu niniejszego dokumentu uwzględniono:  
• tekst i rysunek projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa;  
• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa przyjęte uchwałą Nr XXXV/531/09 

Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 sierpnia 2009 r.; 
• Prognoza oddziaływania na środowisko ww. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Nysa; Regioplan sp. z o.o., Wrocław 2009 r.; 
• Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Nysa, Nysa 25.01.2012 r.; 
• Opracowanie ekofizjograficzne obszaru gminy Nysa; Przedsiębiorstwo Usługowe „Geograf”, Dąbrowa Górnicza 2012; 
• Program Ochrony Środowiska dla gminy Nysa na lata 2004 – 2010; 
• Zarządzenie Nr 2/13 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie 

ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Forty Nyskie PLH160001; 
• Projekt zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie ustanowienia planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zbiornik Nyski PLB160002; 
• Rozporządzeniu Nr 0151/P/16/2006 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie obszarów chronionego 

krajobrazu; 
• Plan gospodarki odpadami dla gminy Nysa na lata 2004-2014;  
• Strategia Rozwoju gminy Nysa na lata 2004-2015;  
• Gminna ewidencja zabytków; 
• Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla gminy Nysa oraz prognozy oddziaływania na środowisko 

sporządzone do planów; 
• Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla gminy Nysa oraz prognozy oddziaływania na 

środowisko sporządzone do projektów planów; 
• Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030);  
• Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016;  
• Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego. 
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2. Analiza istniejącego stanu środowiska przyrodniczego. 
2.1. Położenie i rzeźba terenu. 

 

Położenie administracyjne 
Obszar opracowania studium obejmuje tereny w granicach administracyjnych gminy miejsko- wiejskiej Nysa, która leży w 
południowo – zachodniej części województwa opolskiego i wchodzi w skład powiatu nyskiego. Obszar opracowania graniczy 
z następującymi gminami: 

• Pakosławice – od północy; 
• Łambinowice – od północnego – wschodu; 
• Korfantów – od wschodu; 
• Prudnik – od południowego – wschodu; 
• Głuchołazy – od południa; 
• Otmuchów – od zachodu. 

 Siedzibą gminy jest miasto Nysa, położone w centralnej części gminy. W skład gminy wchodzi 26 sołectw: Biała 
Nyska, Domaszkowice, Głębinów, Goświnowice, Hajduki Nyskie, Hanuszów, Iława, Jędrzychów, Kępnica, Konradowa, 
Koperniki, Kubice, Lipowa, Morów, Niwnica, Podkamień, Przełęk, Radzikowice, Regulice, Rusocin, Sękowice, 
Siestrzechowice, Skorochów, Wyszków Śląski, Wierzbięcice, Złotogłowice.  
  
Położenie geograficzne. 
Według fizyczno – geograficznej regionalizacji Polski J. Kondrackiego (1998) gmina Nysa umiejscowiona położona jest w 
prowincji – Niż Środkowoeuropejski (31), podprowincji – Nizina Środkowopolska (318), w makroregionie Niziny Śląskiej 
(318.5), w mezoregionie Równiny Wrocławskiej (318.53), Dolinie Nysy Kłodzkiej (318.54), Równinie Niemodlińskiej (318.55) 
oraz Płaskowyżu Głubczyckiego (318.58). 
Znaczna część gminy z miastem Nysa, położona jest w Dolinie Nysy Kłodzkiej. Północna cześć gminy położona jest w 
mezoregionie Równiny Wrocławskiej (mikroregion Równina Grodkowska), południowa cześć w mezoregionie Płaskowyżu 
Głubczyckiego zaś środkowo – wschodnia na terenie Równiny Niemodlińskiej. Zachodnia granica gminy stanowi 
jednocześnie granicę pomiędzy dwiema prowincjami: Niżem Środkowoeuropejskim (31) oraz Masywem Czeskim (33), 
dwiema podprowincjami: Niziny Środkowopolskie (318) oraz Sudety z Przedgórzem Sudeckim (332) i dwoma 
makroregionami: Nizina Śląska (318.5) oraz Przedgórze Sudeckie (332.1). W zależności od interpretacji przebiegu granic 
poszczególnych jednostek wyznaczonych przez J. Kondrackiego możemy założyć, że północno – zachodnie krańce gminy 
położone są na terenie mezoregionu Wzgórz Niemczańsko – Strzelińskich (332.14), środkowo – zachodnie na terenie 
mezoregionu Obniżenia Otmuchowskiego (332.16), zaś południowo – zachodnie na terenie mezoregionu Przedgórza 
Paczkowskiego (332.17). Reasumując należy podkreślić, że gmina położona jest na terenie aż 7 zróżnicowanych, nizinno – 
podgórskich jednostek podziału fizyczno – geograficznego, zatem środowisko przyrodnicze gminy posiada charakter 
przejściowy pomiędzy strefą Sudetów Wschodnich i Niziną Śląską. Ta przejściowość będzie się odzwierciedlać przy 
charakterystyce każdego z elementów środowiska: klimatu, geologii, geomorfologii, hydrologii i hydrografii, pokrywy 
glebowej, szaty roślinnej oraz fauny. 

 
2.2. Budowa geologiczna. 

Obszar gminy Nysa obejmuje fragment dużej jednostki geologicznej – bloku przedsudeckiego, zbudowanego z serii 
metamorficznych oraz młodopaleozoicznych granitoidów, przykrytych grubą pokrywą osadów trzeciorzędowych i 
czwartorzędowych. W południowo – zachodniej części gminy odsłaniają się gnejsy migmatyczne, stanowiące osłonę 
granitoidów żulowskich oraz kompleks gnejsów biotytowych, kwarcytów, łupków kwarcowo – skaleniowych i wapieni 
krystalicznych. Geneza i wiek tych skał nie są ustalone. Korelowane są one z utworami proterozoicznymi i 
staropaleozoicznymi, a nawet środkowodewońskimi. Na terenach położonych na południowy – zachód gminy Nysa między 
Nadziejowem i Kamienną Górą, a także na północ od Łączek oraz na zachód od Burgrabic występują gnejsy migmatyczne z 
amfibolitami. Gnejsy biotytowe i łupki łyszczykowe występują między Sławniowicami a Łączkami. W Sławniowicach 
zawierają one przeławicenia wapieni krystalicznych i amfibolitów. Miejscami skały te są silnie zmienione lub zwietrzałe. 
Kwarcyty występują w formie nieciągłego pasa szerokości około 500 m o przebiegu z południowego – zachodu na północny 
– wschód w rejonie miejscowości: Sławniowice – Burgrabice – Gierałcice – Wilamowice – Nowy Świętów i tworzą kompleks 
skalny o różnej zawartości często silnie zwietrzałych skaleni. Wapienie krystaliczne (marmury), tworzące ławice w gnejsach 
na wschód od Sławniowic, są skałami barwy białej, jasnoszarej, do ciemnoszarej, często smużyste, zwykle średnioziarniste, 
partiami gruboziarniste. Ciemne smugi pochodzą od biotytu lub substancji organicznej. Dolomity (marmury dolomitowe), 
występują wśród wapieni w formie żył. Najgrubsza ławica marmurów ma miąższość do 200 m. Zaliczane do karbonu 
granodioryty występują w postaci różnej miąższości pni i żył w skałach osłony metamorficznej. W Nadziejowie i Kamiennej 
Górze żyły te osiągają grubość kilkudziesięciu metrów. Żyły kwarcowe, pegmatytowe, leukogranitowe i aplitowe występują 
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we wszystkich wyżej opisanych skałach. Miąższość ich jest niewielka, przeważnie od kilku do kilkunastu centymetrów. 
Jedynie żyły leukogranitowe mają miąższość do kilkunastu metrów. 
Utwory trzeciorzędowe występują prawie na całym obszarze gminy. Odsłaniają się w wielu miejscach w pobliżu wychodni 
skał krystalicznych oraz na krawędziach erozyjnych tarasów lub stanowiących powierzchnie erozyjne. Miąższość tych 
utworów trzeciorzędowych nie jest znana i może sięgać na wschód od Nysy do 450 m. Najstarszymi utworami są regolity 
oraz skaolinizowane skały podłoża. Strefa kaolinizacji przekracza lokalnie 90 m. W partii stropowej trzeciorzęd 
reprezentowany jest głównie przez osady morskie serii poznańskiej miocenu, wykształconej jako: iły, piaski, mułki z 
wkładkami węgla brunatnego, iły kaolinowe i iły z syderytami. Lokalnie występują żwiry plioceńskie serii Gozdnicy. Są to 
piaski i żwiry różnych skał podłoża, często spojone iłami kaolinowymi. 
Wśród skał czwartorzędu występują osady należące do plejstocenu oraz holocenu. W plejstocenie obszar gminy Nysa był 
trzykrotnie zlodowacony. Dwukrotnie w czasie zlodowaceń południowopolskich i raz w okresie zlodowaceń 
środkowopolskich. Zlodowacenia te pozostawiły pokrywę osadów na utworach trzeciorzędowych i skałach masywu 
krystalicznego. Reprezentowane są one przez gliny zwałowe, osady piaszczysto – żwirowe wodnolodowcowe i lodowcowe 
oraz piaski, żwiry i głazy tarasów rzecznych. Lessy i gliny lessopodobne z okresu zlodowaceń północnopolskich zalegają na 
nich prawie na całej powierzchni gminy warstwą grubości od 0,5 m do 6 – 8 m. Dna dolin i ich zbocza pokrywają gliny 
deluwialne piaszczyste i pylaste. Najmłodszymi osadami, powstałymi w holocenie są zalegające w dnach dolin rzecznych iły i 
mułki z domieszką piasków, mady ze żwirami i paskami w spągu. W dolinie Nysy Kłodzkiej następowała akumulacja piasków 
i żwirów tarasów nadzalewowych 15,0 m i 6,0 – 8,0 m n.p.rz. Najniższe tarasy zalewowe 2,0 – 5,0 m n.p.rz. utworzyły się już 
podczas holocenu. 

 
2.3. Geomorfologia. 

Na terenie gminy Nysa można wyróżnić trzy wyraźne strefy geomorfologiczne: 
• Dolina Nysy Kłodzkiej wraz z ujściowym fragmentem Białej Głuchołaskiej; 
• Granitowe pogórze w południowo – zachodniej części gminy; 
• Wysoczyzny polodowcowe w północnej i południowo – wschodniej części gminy. 

Obszar gminy ma zróżnicowany charakter pod względem hipsometrii. Dominujący jest spadek terenu kierujący się ku 
centralnie położonej dolinie Nysy Kłodzkiej, stanowiącej główną wklęsłą oś geomorfologiczną. W kierunku doliny teren opada 
symetrycznie z obszarów przygranicznych, które są wyniesione. Ponadto obszar gminy łagodnie opada z wyniesionego 
Przedgórza Sudeckiego w zachodniej części do denudowanych równin polodowcowych Niziny Śląskiej we wschodniej części 
gminy. Ten kierunek spadków jest nietypowy w skali południowej Opolszczyzny. Dominują tu spadki północ- południe 
związane z przejściem górskich form geomorfologicznych Sudetów Wschodnich - Gór Opawskich poprzez Płaskowyż 
Głubczycki i Równinę Niemodlińską do najniżej położonych w regionie terenów doliny Odry. Południkowy kierunek dolina 
Nysy Kłodzkiej przybiera na wysokości gminy Łambinowice, zaś na terenie gminy Nysa jest on równoleżnikowy.  
Najwyżej położone miejscowości gminy to Koperniki, w miejscu gdzie teren opada ku dolinie Białej Głuchołaskiej. 
Stosunkowo duże deniwelacje zlokalizowane są ponadto w południowej i południowo- wschodniej części gminy. 
 

2.4. Złoża kopalin.         
Na obszarze gminy Nysa występuje 6 udokumentowanych złóż kopalin. Jest to pięć złóż kruszywa naturalnego: „Konradowa 
– Wyszków”, „Bielice – Zbiornik”, „Głębinów – Zbiornik”, „Radzikowice” i „Złotogłowice” oraz jedno złoże surowców ilastych 
„Niwnica”. 
Wśród osadów piaszczysto – żwirowych, szeroko rozprzestrzenionych w północnej części gminy w dolinie Nysy Kłodzkiej, 
udokumentowane zostały złoża piasków i żwirów rzecznych: „Konradowa – Wyszków” (Wojtasik, Głogowski, 1965), „Bielice 
– Zbiornik” (Krzyśków, 1982) i „Głębinów – Zbiornik” (Szepietowska, 1971, Szapliński, 1988).  
Złoże piasków i żwirów „Konradowa – Wyszków” położone na wschód od miasta Nysa udokumentowano w trzech 
oddzielnych polach o łącznej powierzchni 154,5 ha. W polu północno – zachodnim w nadkładzie złoża piasków i żwirów, jako 
kopalinę towarzyszącą, udokumentowano pokład glin czwartorzędowych w ilości 122 tys. m³. Gliny te osiągają średnią 
miąższość 1,9 m i zalegają pod nadkładem gleby i gliny średniej grubości 1,4 m.  
W dnie zaporowego zbiornika „Nysa” udokumentowane zostało w kategorii B i C1 złoże piasków i żwirów „Głębinów – 
Zbiornik”. Powierzchnia udokumentowanego złoża wynosi 684,76 ha. W złożu tym występuje wysokiej jakości kruszywo 
naturalne przydatne dla budownictwa. Część złoża znajduje się poza granicami gminy Nysa. W ramach złoża „Głębinów – 
Zbiornik” wyznaczono tereny i obszary górnicze: 

• Głębinów - Zbiornik" ustanowione dla eksploatacji złoża kruszywa naturalnego, koncesję na wydobycie posiada 
firma Górażdże Kruszywa Sp. z o.o., Chorula ul. Cementowa 1, 47-316 Górażdze, 

• „Głębinów - Zbiornik II" ustanowione dla eksploatacji złoża kruszywa naturalnego, koncesję na wydobycie posiada 
firma Górażdże Kruszywa Sp. z o.o., Chorula, ul. Cementowa 1, 47-316 Górażdze. 

Największe pod względem obszaru i zasobów złoże piasków i żwirów „Bielice – Zbiornik” ma typową formę pokładową, z 
nadkładem w postaci glin aluwialnych, mułków i piasków czwartorzędowych. Zalega na trzeciorzędowych mułkach i iłach. 
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Przerosty w postaci mułków lub glin występują w północno – zachodniej części złoża i mają miąższości 0,3 – 2,5 m. Wody 
gruntowe znajdują się na głębokościach 0,6 – 6,8 m p.p.t. Kopalina jest przydatna w budownictwie do produkcji betonu. Na 
terenie gminy Nysa zlokalizowany jest jedynie południowy fragment złoża. 
Złoże „Radzikowice” (Ryczek, 1980) jest jedynym na analizowanym obszarze złożem gdzie kopaliną są piaski bez udziału 
żwirów. Punkt piaskowy wynosi tu 87,8 %. Ma ono formę pokładu, którego nadkład stanowią gleba i glina piaszczysta, a w 
spągu występują mułki. Poziom wód gruntowych występuje na głębokościach 13,2 – 20,2 m p.p.t., jednak przy średniej 
miąższości złoża wynoszącej 29,3 m należy uznać je za zawodnione.  
Trzeciorzędowe iły ceramiki budowlanej w złożu „Niwnica” udokumentowano w kategorii C1 w czterech niewielkich polach 
złożowych o łącznej powierzchni 2,6 ha (Sobkiewicz, 1975). Złoże ma charakter soczewkowy o bardzo skomplikowanej 
budowie i zostało zaliczone do II grupy zmienności. Iły zostały udokumentowane na powierzchni 2,1 ha, a piaski występujące 
w złożu jako kopalina towarzysząca dla potrzeb schudzania iłów – na powierzchni 0,4 ha. Miąższość surowca ilastego 
wynosi od 3,0 do 19,8 m, a piasku schudzającego od 4,9 do 10,9 m. Średnia grubość nadkładu (glina, piasek z otoczakami, 
iły margliste) wynosi 1,5 m. Iły zawierają margiel (średnio 1,05 %) i domieszki gruboziarniste (średnio 0,07 %). Ich 
skurczliwość wysychania wynosi średnio 8,7 %. Wyroby ceramiczne wyprodukowane z tego surowca posiadają nasiąkliwość 
wagową 11,7 % i wytrzymałość na ściskanie 17,4 MPa.  
Złoże ”Złotogłowice” zostało udokumentowane w 2014 r. Jego zasoby w kategorii C1 (kruszywo naturalne – piaski do celów 
drogownictwa  - 1212,133 tys. ton) zatwierdził Marszałek Województwa Opolskiego decyzją z dnia 29.01.2014 r. znak: DOŚ-
II.7427.2.2014.JJ. 
Na terenie gminy Nysa zlokalizowane są także fragmenty terenów górniczych: „Kamienna Góra” oraz „Nadziejów I” (obydwa 
w południowej części wsi Koperniki).  

 
2.5. Klimat. 

Klimat gminy jest przejściowy, kontynentalno – morski, kształtowany na przemian przez masy powietrza napływające znad 
Oceanu Atlantyckiego lub wschodniej Europy i Azji. W skali kraju według W. Okołowicza i D. Martyn (1979) gmina Nysa 
wchodzi w skład regionu klimatycznego sudeckiego, ze słabym (trzystopniowa skala: słaby, średni, silny) wpływem gór i 
wzniesień. Natomiast według A. Wosia (1999) gmina położona jest w regionie dolnośląskim południowym. Niezależnie od 
podziałów rejon gminy należy do cieplejszych w Polsce i charakteryzuje się: przewagą wpływów oceanicznych, mniejszymi 
od przeciętnych amplitudami temperatur, wczesną wiosną, długim ciepłym latem, łagodną i krótką zimą oraz malejącymi 
opadami w kierunku centrum kraju. 
Warunki klimatyczne panujące na terenie gminy są korzystne, sprzyjają rozwojowi rolnictwa oraz pozwalają na osiąganie 
optymalnego komfortu osiedlania.  
 

2.6. Zanieczyszczenie powietrza. 
Ocena jakości powietrza za rok 2012 przeprowadzono przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, 
uwzględniająca kryteria ustanowione w celu ochrony zdrowia i ochrony roślin, obejmująca 12 substancji i dotycząca strefy 
opolskiej (do której zalicza się powiat nyski) wykazała: 
1. w klasyfikacji dla kryterium ochrony zdrowia: 

• dla pyłu zawieszonego PM10 – przyznano klasę C wymagającą wdrażania naprawczych programów ochrony 
powietrza POP, z uwagi na występowanie na terenie tej strefy obszarów, na których odnotowano przekroczenia 
średniodobowej wartości dopuszczalnej z ponadnormatywną częstością oraz rocznej wartości dopuszczalnej w 
strefie opolskiej; 

• dla benzo(a)pirenu – przyznano klasę C wymagającą opracowania programów ochrony powietrza POP, z uwagi na 
występowanie na ich terenie obszarów, na których odnotowano przekroczenia rocznej wartości docelowej; 

• dla pyłu PM2,5 - zakwalifikowano do klasy C, z uwagi na występowanie na terenie strefy obszarów, na których 
odnotowano przekroczenia rocznej wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji, w wyniku czego 
konieczne jest opracowanie naprawczego programu POP;  

• dla benzenu – strefę opolską zakwalifikowano do klasy C, z uwagi na występowanie na terenie strefy obszarów, na 
których odnotowano przekroczenia rocznej wartości dopuszczalnej, w wyniku czego konieczne jest opracowanie i 
wdrażanie programów naprawczych POP;  

• dla ozonu – strefę opolską województwa opolskiego zakwalifikowano do klasy C, ze względu na przekroczenia 
docelowego poziomu substancji w powietrzu, w związku z tym wymagane jest objęcie strefy naprawczym 
programem ochrony powietrza POP; 

• dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, ołowiu, arsenu, kadmu i niklu zakwalifikowano do klasy A. 
2. w klasyfikacji dla kryterium ochrony roślin: 

• dla ozonu - strefę opolską zakwalifikowano do klasy C, gdyż wyniki uzyskane na stacji „roślinnej” województwa 
śląskiego (która zgodnie z rozporządzeniem MŚ w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu, 
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obejmuje swą reprezentatywnością teren całego województwa opolskiego) wykazały przekroczenia docelowych 
poziomów stężeń ozonu, w wyniku czego wymagane jest opracowanie programu ochrony powietrza POP; 

• dla dwutlenku siarki i tlenków azotu – strefę opolską zakwalifikowano do klasy A. 
 

2.7. Emisja hałasu. 
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z poźń. zm.), 
ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności poprzez: 
utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnych norm lub, co najmniej na ich poziomie oraz zmniejszenie hałasu, co 
najmniej do dopuszczalnych parametrów, gdy nie jest on dotrzymany. Oceny i obserwacji zmian stanu akustycznego 
środowiska dokonuje się w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). W 2010 roku Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Opolu wykonał badania monitoringowe hałasu komunikacyjnego drogowego w ramach PMŚ. 
Zgodnie z �Programem Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2010-2012, kontynuowano 
pomiary przy drogach krajowych i wojewódzkich, oraz na terenach zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy związanej z 
działalnością gospodarczą. Stanowiskami pomiarowymi objęte zostały następujące miasta województwa: Nysa, Namysłów, 
Głogówek, Dobrodzień i ponownie Opole. Monitoring obejmował drogi o łącznej długości około 13 km. Wszystkie pomiary 
wykonano zgodnie z metodyką referencyjną, wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 października 
2007 r. w sprawie wymaga� w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez 
zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 192, poz. 1392). Jest to metoda 
stosowana głownie do pomiaru hałasu dla dróg o natężeniu ruchu przekraczającym 300 pojazdów na godzinę. Podczas 
monitorowania poziomu dźwięku wykonane zostały również pomiary ciągłej rejestracji warunków meteorologicznych. 
Ogółem w pięciu miastach wytypowano 13 punktów referencyjnych. Głównym celem pomiarów było wyznaczenie wartości 
poziomów długookresowych LDWN i LN (w jednym punkcie) i krótkookresowych LAeq (w pozostałych badanych punktach) w 
porze dnia i nocy oraz warunków poza akustycznych, niezbędnych do interpretacji wyników.  
W Nysie badania hałasu drogowego przeprowadzono w trzech punktach pomiarowo-kontrolnych, przy ulicach Krzywoustego 
i Piłsudskiego (poziomy krótkookresowe) oraz przy ulicy Grodkowskiej (poziomy długookresowe). Jako wartości 
dopuszczalne poziomu hałasu przyjęto 60 dB dla pory dnia i 50 dB dla pory nocy. Łącznie kilometraż dróg, przy których 
prowadzono pomiary wynosi około 4 km. Najwyższy poziom krótkookresowy dźwięku zmierzono w punkcie zlokalizowanym 
przy drodze krajowej nr 41 przy ulicy Piłsudskiego, zarówno dla pory dziennej i nocnej. Stwierdzona wartość dla pory dnia 
wyniosła 69,3 dB, a dla pory nocy uzyskano wynik 61,6 dB. Średnie natężenie ruchu pojazdów ciężarowych dla badanych 
odcinków w całkowitym strumieniu ruchu wyniosło 35 poj./h. Natomiast w punkcie zlokalizowanym przy drodze krajowej nr 
46, przy ulicy Grodkowskiej, wykonano pomiary poziomów długookresowych dźwięku. Stwierdzona wartość dla pory dnia 
wyniosła 73,9 dB, a dla pory nocy uzyskano wynik 66,1 dB. Średnie natężenie ruchu pojazdów ciężarowych dla badanego 
odcinka w całkowitym strumieniu ruchu wyniosło 120 poj./h. Wskaźniki długookresowych poziomów dźwięku LDWN i LN w 
ustalonym punkcie pomiarowym przy ulicy Grodkowskiej również wykazały przekroczenia wartości normatywnych hałasu 
komunikacyjnego drogowego w środowisku i były nieznacznie wyższe od wyników pomiarów poziomów krótkookresowych w 
punkcie zlokalizowanym przy ulicy Piłsudskiego. 
 

2.8. Wody. 
Wody powierzchniowe 
W obrębie gminy Nysa zlokalizowane są 3 punkty pomiarowe, pozwalające ocenić stan wód powierzchniowych: Nysa 
Kłodzka - Nysa Kłodzka poniżej zb. Nysa, Biała Głuchołaska - Biała Nyska i Mora-Morów  oraz 1 położony w bliskim 
sąsiedztwie w gminie Skoroszyce: Cielnica - Giełczyce  
 
Nysa Kłodzka od Ścinawki do zb. Otmuchów, zlewnia zb. Otmuchów – Nysa Kłodzka– zlewnia zb. Nysa  
Nysa Kłodzka wypływa w Masywie Śnieżnika, na zboczach Trójmorskiego Wierchu, na terenie Republiki Czeskiej. Długość 
rzeki wynosi 188,2 km, a powierzchnia obu zlewni, polskiej i czeskiej, wynosi 1584,15 km2.W celu ochrony przed powodzią 
w 1933 r. oddano do użytku na Nysie Kłodzkiej zbiornik zaporowy Otmuchów, a w 1972 r. Następny zbiornik – Nysa. Oprócz 
zmniejszania fali powodziowej w okresach wzmożonych opadów, zbiorniki w sezonie żeglugowym służą do zasilania Odry 
(co pozwala na przedłużenie sezonu żeglugowego o 2–3 tygodnie), oraz wędkowania, turystyki i rekreacji. Ponadto zbiorniki 
wykorzystywane są do produkcji energii elektrycznej. Obydwa zbiorniki należą do największych w dorzeczu Odry (po 
Jeziorsku zlokalizowanym na Warcie) – posiadają powierzchnię powyżej 2 tys. ha oraz pojemność 143 mln m3 (Otmuchów) i 
113,6 mln m3 (Nysa). W 2002 roku zostały oddane na Nysie Kłodzkiej dwa mniejsze zbiorniki (Topola o poj. 28 mln m3 i 
Kozielno, poj. 18,4 mln m3), które stanowią proekologiczną formę zagospodarowania wyrobisk poeksploatacyjnych kruszywa 
i zagospodarowania gruntów odpadowych (piasków i nadkładów). Ich podstawowa funkcja to zabezpieczenie przed 
powodzią, ponadto służą alimentacji rzeki Odry, wykorzystaniu energetycznemu wód Nysy Kłodzkiej, turystyce i rekreacji, jak 
również poprawie zaopatrzenia ludności w wodę. W dolnym biegu Nysa Kłodzka wykorzystywana jest jako źródło wody 
pitnej dla Wrocławia (w tym celu został wybudowany kanał przerzutowy wód Nysy Kłodzkiej do rzeki Oławy). Obecnie 
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realizowany jest projekt Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego – ETAP I, 
który ma się zakończyć w 2015 r. Projekt ten ma na celu wyeliminowanie zagrożenia awarią zapory zbiornika Nysa i innych 
budowli zbiornikowych, ochronę przeciwpowodziową wzdłuż Nysy Kłodzkiej oraz wspomóc ochronę przeciwpowodziową 
terenów położonych wzdłuż Odry, a w szczególności miasta Wrocławia. Obydwa opolskie zbiorniki, Otmuchów i Nysa, ze 
względu na walory przyrodnicze, objęte są ochroną w ramach sieci Natura 2000 (PLB160002 Zbiornik Nyski i PLB160003 
Zbiornik Otmuchowski). Obydwa stanowią ostoję zarówno wędrownego jak i zimującego ptactwa lądowego. Ponadto w 
zlewni Nysy Kłodzkiej od Ścinawki do zbiornika Nysa wyróżniono obszary chronione w ramach dyrektywy siedliskowej: 
PLH160007 Góry Opawskie oraz PLH160004 Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka. Obszar Natura 2000 Góry Opawskie został 
utworzony ze względu na cenne siedliska przyrodnicze, m. in. kwaśne buczyny, grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny 
oraz kwaśne dąbrowy. Na obszarach tych można spotkać chronione z mocy prawa unijnego nietoperze (podkowca małego i 
nocka dużego), oraz gady i płazy. W zlewni Nysy Kłodzkiej od Ścinawki do zb. Nysa, w granicach województwa opolskiego, 
wydzielonych zostało 17 jcw, z czego 7 to silnie zmienione. Zbiorniki stanowiące kaskadową zabudowę Nysy Kłodzkiej, 
zlokalizowane są na jcw Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej do wypływu ze zb. Nysa o typie „0” – 
nieokreślonym. 
Ocenę jcw Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej do wypływu ze zb. Nysa przeprowadzono na 
podstawie badań w ramach monitoringu diagnostycznego i operacyjnego, w tym monitoringu obszarów chronionych, 
wykonanych w 2012 r. ppk Nysa Kłodzka-Stary Paczków oraz w 3 ppk zlokalizowanych na kaskadzie zbiorników na Nysie 
Kłodzkiej (Kozielno, Otmuchów, Nysa). Ppk Nysa Kłodzka-Stary Paczków objęty był monitoringiem operacyjnym, natomiast 
wszystkie 3 zbiorniki badane były w ramach monitoringu diagnostycznego. Ze względu na prowadzenie monitoringu 
diagnostycznego dla wszystkich zbiorników w 2012 r., oceny sporządzono dla każdego zbiornika osobno oraz sporządzono 
ocenę jcw, biorąc pod uwagę dane ze wszystkich badanych ppk zlokalizowanych na jcw Nysa Kłodzka od oddzielenia się 
Młynówki Pomianowskiej do wypływu ze zb. Nysa. Stan wód jcw oceniono jako zły. O ocenie zadecydował umiarkowany 
potencjał ekologiczny jcw ze względu na elementy biologiczne – flora III klasa (fitoplankton i fitobentos). Ocena potencjału 
ekologicznego w obszarach chronionych wykazała, że wody Nysy Kłodzkiej od oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej do 
wypływu ze zb. Nysa nie spełniają wymagań dla wód przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych oraz nie 
spełniają wymogów dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze 
źródeł komunalnych w zakresie fitoplanktonu i fitobentosu. Potencjał ekologiczny obszarów chronionych – umiarkowany, ze 
względu na umiarkowany potencjał ekologiczny jcw. Ocena wód zbiorników zaporowych, Kozielno, Otmuchów, Nysa, 
przeprowadzona na podstawie wyników badań monitoringu diagnostycznego wskazuje na zły stan każdego z nich ze 
względu na umiarkowany potencjał ekologiczny. Stan chemiczny każdego zbiornika w kaskadzie został oceniony jako dobry. 
Ocena potencjału ekologicznego w obszarach chronionych, przeprowadzona dla każdego zbiornika osobno wskazuje, że nie 
były dla nich spełnione wymagania dla wod przeznaczonych do bytowania ryb oraz obszarów chronionych wrażliwych na 
eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych. Również ocena wskaźników 
bakteriologicznych, dla zbiorników kąpieliskowych – Otmuchowa i Nysy – wykazała, że ich wody nie spełniały wymagań w 
tym zakresie. 
 
Ocenę jcw Biała Głuchołaska od Oleśnice do zb. Nysa przeprowadzono na podstawie badań z 2012 roku w ppk Biała 
Głuchołaska-Biała Nyska w ramach monitoringu diagnostycznego i monitoringu operacyjnego, w tym monitoringu obszarów 
chronionych w ramach monitoringu operacyjnego, w tym obszarów chronionych.  
Wyniki badań z 2012 r. jcw Biała Głuchołaska od Oleśnice do zb. Nysa w punkcie na granicy z Republiką Czeską wskazują 
na niespełnienie wymagań jedynie dla wód przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych w zakresie jednego 
wskaźnika – fosforu ogólnego oraz wskazują na dobry stan ekologiczny w zakresie elementów biologicznych i 
fizykochemicznych. 
 
Ocenę jcw Mora, lewostronnego dopływu Białej Głuchołaskiej, przeprowadzono na podstawie badań w ramach monitoringu 
operacyjnego, w tym monitoringu obszarów chronionych, wykonanych w 2012 roku w ppk Mora-Morów. Stan jcw Mora 
określono jako zły. O ocenie zadecydował umiarkowany stan ekologiczny, ze względu na elementy biologiczne – fitobentos 
(III klasa). Jednocześnie nie były spełnione wymagania dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną 
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych ze względu na fitobentos. Stan ekologiczny obszarów 
chronionych – umiarkowany. 
 
Nysa Kłodzka od zapory zb. Nysa do Ścinawy Niemodlińskiej 
Zlewnia Nysa Kłodzka od zapory zb. Nysa do Ścinawy Niemodlińskiej obejmuje powierzchnię 764,25 km2, na odcinku 52,83 
km rzeki. W zlewni zlokalizowanych jest 14 jcw, w tym 11 naturalnych i 3 silnie zmienione jcw. Ochroną prawną objęte są 2 
obszary Natura 2000: PLH160014 Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej i PLH160001 Forty Nyskie (na terenie gminy Nysa). 
Obszar Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej obejmuje fragment doliny Nysy Kłodzkiej między miejscowościami Ptakowice, 
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Grodków i Kopice. W granicach obszaru znalazła się część płaskiej doliny rzecznej, obejmująca koryto rzeki i najniższe 
terasy zalewowe, gdzie Nysa Kłodzka ma naturalny charakter. Głównymi przedmiotami ochrony są lasy łęgowe i grądy. 
Ocenę jcw Cielnica od Korzkwi do Nysy Kłodzkiej, lewostronnego dopływu Nysy Kłodzkiej, przeprowadzono na podstawie 
badań w ramach monitoringu operacyjnego, w tym monitoringu obszarów chronionych, wykonanych w 2012 roku w ppk 
Cielnica - Giełczyce. Stan jcw określono jako zły. O ocenie zadecydował słaby stan ekologiczny, ze względu na elementy 
biologiczne – makrobezkręgowce (IV klasa). Jednocześnie były spełnione wymagania dla obszarów chronionych wrażliwych 
na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źrodeł komunalnych. Stan ekologiczny obszarów 
chronionych – słaby, ze względu na słaby stan ekologiczny jcw. 
 
Wody podziemne. 
W 2012 roku, na terenie województwa opolskiego, przeprowadzone zostały, w ramach monitoringu diagnostycznego wód 
podziemnych, badania w 42 punktach pomiarowych zlokalizowanych w 6 jednolitych częściach wód podziemnych (JCWPd), 
w tym 2 potencjalnie zagrożonych nieosiągnięciem do 2015 r. stanu dobrego (nr 116 i 128). Każdy z punktów zbadany został 
w zakresie 47 wskaźników. Ponadto w trzech punktach (640-Radomierowice, 641-Karłowiczki, 1867-Charbielin) wykonano 
oznaczenia 49 substancji organicznych. Próby do badań pobierano raz w roku. Oprócz ocen stanu chemicznego w okresie 
planowania gospodarowania wodami, przeprowadza się oceny stanu ilościowego wód podziemnych występujących w 
jednolitych częściach wód podziemnych. Oceny te sporządzone zostaną dla każdej jednolitej części wód podziemnych. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód 
podziemnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 143, poz. 896) ocenę stanu ilościowego wód podziemnych przeprowadza się przez 
ustalenie wielkości rezerw zasobów wód podziemnych jednolitej części wód podziemnych i interpretację wyników badań 
położenia zwierciadła wód podziemnych. Zarówno badania jak i oceny stanu wód podziemnych w zakresie elementów 
fizykochemicznych i ilościowych wykonuje państwowa służba hydrogeologiczna (art. 155a ust. 5 ustawy – Prawo wodne, Dz. 
U. z 2012 r. poz. 145, z poźn. zm.). Końcowym wynikiem oceny stanu jednolitych części wód podziemnych jest gorszy ze 
stanów: ilościowy lub chemiczny. 
Wyniki klasyfikacji wód badanych w 2012 r. w województwie opolskim w sieci krajowej, przeprowadzonej w oparciu o 
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. Zgodnie z tym rozporządzeniem, klasy jakości wód podziemnych 
I, II, III oznaczają dobry stan chemiczny, a klasy jakości wód podziemnych IV, V oznaczają słaby stan chemiczny. 
W gminie Nysa występują wody odpowiadające V klasie (wody złej jakości).Wskaźnik w granicach stężeń V klasy jakości 
określony został dla fluoru.   

 
2.9. Gleby. 

Wytworzenie się określonych profilów glebowych oraz ich przydatność rolnicza pozostaje w ścisłym związku z budową 
geologiczną i morfologią danego obszaru. Natomiast skład mineralny i właściwości gleb są uzależnione przede wszystkim od 
rodzaju skały macierzystej, panującego klimatu i występującej szaty roślinnej. Na kształtowanie się rolniczej przydatności 
gleb poza rzeźbą terenu i klimatu mają również duży wpływ czynniki glebowe takie jak: skład mechaniczny, miąższość 
poziomu próchnicznego oraz głębokość występowania szkieletu. Bogactwo powyższych uwarunkowań na terenie gminy 
Nysa tworzy korzystne warunki dla powstania różnorodnych typów gleb. Występujące na terenie gminy gleby należą do 
następujących głównych typów i podtypów gleb1: 
Gleby litogeniczne: - Na terenie gminy występują w bardzo nieznacznym udziale. Przykładem ich występowania 
sąwychodnie skał sprzed trzeciorzędu. Gleby te charakteryzują się nieiwelkim wykształceniem profilu. 
Gleby autogeniczne: - Posiadają zdecydowaną obszarową dominację w pokrywie glebowej gminy. Reprezentowane są 
tutaj przez: 

• czarnoziemy zdegradowane i gleby szarobrunatne – występują w południowo – wschodniej części gminy w 
okolicach Lipowej i Wierzbięcic oraz na północny – zachód od Radzikowic; 

• brunatne właściwe – występują w największym natężeniu na północ od Nysy oraz w mniejszych obszarach w 
okolicach Koperników i Kępnicy; 

• brunatne kwaśne – występują na niewielkich powierzchniach w okolicach Rusocina, Kubic i Przełęku; 
• płowe – stanowią dominujący na terenie gminy typ gleb i występują pospolicie w dużych płatach w 

południowej i północnej części gminy po obu stronach doliny Nysy Kłodzkiej. 
Gleby semihydrogeniczne: 

• gleby opadowo – glejowe i gruntowo – glejowe – występują na kilku powierzchniach na północ od Nysy, 
pomiędzy Siestrzechowicami i Kwiatkowem (gmina Otmuchów) oraz na północ od Złotogłowic. 

Gleby hydrogeniczne: 
• gleby aluwialne mad rzecznych – występują w dolinie Nysy Kłodzkiej, Białej Głuchołaskiej, Kamienicy, 

Cielnicy oraz w dolinach innych mniejszych dopływów Nysy Kłodzkiej. 

                                                      
1   
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Wśród dominujących na terenie gminy Nysa utworów glebowych wyróżnić można w szczególności: 
Gleby pyłowe: 

• pyły zwykłe – występują w centralnej części gminy po obu stronach doliny Nysy Kłodzkiej. Są silnie 
przemieszane z glebami gliniastymi i innymi glebami pylastymi; 

• pyły ilaste – występują podobnie jak pyły zwykłe; 
• utwory lessowate i utwory pyłowe różnej genezy – występują w trzech centrach na obrzeżach gminy: w 

części południowo – wschodniej (Wierzbięcice – Lipowa – Hajduki Nyskie), w części południowo – zachodniej 
(Kępnica – Koperniki) i w części północno – zachodniej (Radzikowice). 

Mady rzeczne: 
• mady rzeczne ciężkie – występują zwarcie w dolinie Nysy Kłodzkiej, Białej Głuchołaskiej i w dolinach 

pozostałych cieków wodnych; 
• mady rzeczne średnie – zlokalizowane są miejscami w dolinie Nysy Kłodzkiej w okolicach Konradowa i Kubic. 

Gleby piaskowe: 
• piaski gliniaste lekkie – występują na niewielkich powierzchniach w okolicach Skorochowa, Hanuszowa i 

Domaszkowic; 
• piaski gliniaste mocne – występują na jednej zwartej powierzchni w okolicach Wyszkowa Śląskiego. 

Gleby gliniaste: 
• gliny lekkie pylaste – występują w zwartych obszarach po obu stronach doliny Nysy Kłodzkiej. Tworzą tu silną 

mozaikę z innymi utworami gliniastymi i pylastymi. 
Klasyfikacja bonitacyjna ma na celu ustalenie wartości produkcyjnej gleb na podstawie badań terenowych odkrywek. 
Szczególną uwagę poświęca się cechom morfologicznym profilu glebowego, właściwościom fizycznym gleb i niektórym 
chemicznym. Uwzględnia się również konfigurację terenu, stosunki wilgotnościowe, położenie, itp. 
Udział gleb bardzo dobrych i dobrych gruntów ornych, będących w I – III klasie bonitacyjnej wynosi 59,23 %. Gleby średnie 
IV klasy bonitacyjnej to 33,71 % ogółu, zaś gleby słabe i bardzo słabe V i VI klasy bonitacyjnej stanowią zaledwie 7,06 %. 
Natomiast udział użytków zielonych (sady, łąki i pastwiska) będących w I – III klasie bonitacyjnej wynosi 62,34 %, w IV 
klasie – 31,62 % zaś najsłabsze V i VI klasy to zaledwie 6,04 %. 
Gleba stanowi ważny element środowiska naturalnego, którego właściwości wpływają w dużym stopniu na ich przydatność 
rolniczą. W związku z tym gleba powinna być chroniona przed wszelkimi zanieczyszczeniami. Poniżej przedstawiono 
średnia zawartość pierwiastków śladowych w glebach na terenie gminy. 
Wysoka bonitacja gleb na terenie gminy Nysa i ich niewielkie zanieczyszczenia sprawia, że na obszarze opracowania 
występują korzystne warunki dla rozwoju rolnictwa. Możliwa jest uprawa roślin konsumpcyjnych jak i przemysłowych. Gleby 
należą do średnio narażonych na erozję. W części południowo- zachodniej gminy w okolicach Koperników, na utworach 
lessowych występuje zjawisko silnej deniwelacji i gleby te SA narażone na erozję. Podobnie w południowo- wschodniej 
części w okolicach Lipowej i Wierzbięcić, gleba narażona jest na silną erozję.  
Głównymi czynnikami zanieczyszczającymi gleby są metale ciężkie oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. 
Metale ciężkie zawarte w glebach maja jednak pochodzenie neogeniczne, tj. związane z naturalnym składem 
mineralogicznym i procesami hydrogeologicznymi, w mniejszym stopniu pochodzenia antropogenicznego. Zawartość w 
glebach mikroelementów takich jak: bor, miedź, cynk, molibden, mangan charakteryzuje się niskimi wartościami. 
Najwyższe wartości rolnicze wykazują gleby na terenach miejscowości: Lipowa, Wierzbięcice, Kępnica, Goświnowice i 
Radzikowice. 
 

2.10. Zagrożenie ze strony pól elektromagnetycznych. 
W Polsce obowiązującymi aktami prawnymi do prowadzenia badań i oceny poziomu pól elektromagnetycznych są: 

• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z poźn. zm.); 
•  rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pol 

elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 
r. Nr 192, poz. 1883); 

• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia 
okresowych badań poziomów pol elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 221, poz. 1645); 

• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie sposobu i częstotliwości 
aktualizacji informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 227, poz. 1485). 

Pomiary prowadzone w 2012 roku, zgodnie z Programem Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Opolskiego 
na lata 2010–2012, stanowiły kontynuację badań poziomów pól elektromagnetycznych w zakresie pomiaru składowej 
elektrycznej w przedziale częstotliwości od 3 MHz do 3000 MHz. Pomiary w rejonach typowanych punktów, wykonano na 
podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia 
okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Na podstawie powyższego rozporządzenia Ministra 
Środowiska dla każdego roku, wyznacza się po 15 punktów dla 3 kategorii typowanych obszarów. Podstawowym celem, 
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który realizowany jest w ramach omawianego podsystemu, jest monitorowanie poziomu wartości parametrów 
charakteryzujących pola elektromagnetyczne wytwarzane i wprowadzane do środowiska w sposób sztuczny przez źródła pól 
elektromagnetycznych występujące w naszym otoczeniu, tj. przede wszystkim obiekty radiokomunikacyjne, w tym: stacje 
nadawcze radiowe i telewizyjne oraz stacje bazowe telefonii komórkowych. 
Analiza badań monitoringowych poziomów pól elektromagnetycznych za 2012 rok, wykazuje, że w otoczeniu badanych 
źródeł pól elektromagnetycznych, będących przedmiotem pomiarów, nie stwierdzono miejsc występowania poziomów pól 
elektromagnetycznych o wartościach wyższych od dopuszczalnych i w związku z tym, spełnione są wymagania odnośnie 
kryteriów dotyczących poziomów pól elektromagnetycznych, jakie mogą występować w środowisku. W roku 2012 podobnie 
jak w latach wcześniejszych, w rejonie badanych punktów, nie stwierdzono przekroczeń poziomów dopuszczalnych dla 
typowanych terenów. 
Dla punktu pomiarowego w Nysie przy ul. Żeromskiego nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości dotyczących 
poziomów pól elektromagnetycznych. 
 

2.11. Warunki podłoża budowlanego. 
Ocenę warunków podłoża budowlanego na terenie gminy Nysa (arkusz Nysa nr 904, Mapa Geośrodowiskowa Polski, 
Awdankiewicz, 2004) określono z wyłączeniem terenów występowania: gleb chronionych w klasie I – IVa, lasów, złóż 
kopalin, terenów zurbanizowanych oraz projektowanych zbiorników wodnych. 
Wyróżniono dwie podstawowe kategorie obszarów: 

• warunki korzystne dla budownictwa; 
• warunki niekorzystne, utrudniające budownictwo. 

Jako kryterium warunków korzystnych dla budownictwa przyjęto występowanie: gruntów niespoistych średniozagęszczonych 
i zagęszczonych oraz gruntów spoistych: zwartych, półzwartych i twardoplastycznych, na których nie występują zjawiska 
geodynamiczne, a głębokość zalegania zwierciadła wody gruntowej przekracza 2 m. Najkorzystniejsze warunki geologiczno 
– inżynierskie generalnie występują w północnych rejonach gminy. Największe obszary korzystne dla budownictwa znajdują 
się po północnej stronie doliny Nysy Kłodzkiej w rejonie Goświnowic, Głębinowa i na zachód od Jędrzychowa, następnie na 
północ i północny – wschód od Nysy. Na pozostałym obszarze korzystne warunki podłoża występują w niewielkich 
wycinkach terenu, zwykle równolegle do mniejszych dolin rzecznych, na ich łagodnych stokach. 
Rejonami o warunkach geologiczno – inżynierskich utrudniających budownictwo są obszary występowania gruntów 
słabonośnych (grunty organiczne, spoiste plastyczne i miękkoplastyczne, grunty niespoiste luźne). Na terenie gminy takie 
grunty znajdują się w dolinach rzek i potoków. Obszary płytkiego zalegania wód gruntowych (do 2 m) występują przede 
wszystkim w obrębie den dolinnych. Są to rejony wokół Jeziora Nyskiego, doliny Nysy Kłodzkiej i Młynówki Bielickiej na 
wschód od Domaszkowic i na południe od Nysy oraz dolin rzek: Kamienicy, Białej Głuchołaskiej, Mory i Ścinawy 
Niemodlińskiej. Sposób rozwinięcia sieci hydrograficznej powoduje, że znaczne obszary charakteryzują się płytkim 
występowaniem zwierciadła wody gruntowej, a dodatkowo w sąsiedztwie zbiorników retencyjnych zwierciadło to podlega 
dużym wahaniom. Do gruntów o niekorzystnych warunkach budowlanych należą również takie, które występują na 
obszarach zalewanych w czasie powodzi. Dolina Nysy Kłodzkiej stanowi obszar poważnego zagrożenia powodziowego. W 
czasie powodzi z lipca 1997 roku zalana była dolina Nysy Kłodzkiej, a także obszary pozostałych dolin większych cieków 
wodnych: Biała Głuchołaska, Mora, Kamienica, Ścinawa Niemodlińska.  

 
2.12. Flora. 

Pod względem regionalizacji geobotanicznej [W. Szafer, B. Pawłowski, 1959] przeważająca część obszaru gminy Nysa 
należy do następujących jednostek: 

• Państwo: Holarktyka; 
• Obszar: Euro – Syberyjski; 
• Prowincja: Niżowo – Wyżynna Środkowoeuropejska; 
• Dział: Bałtycki; 
• Poddział: Pas Kotlin Podgórskich; 
• Kraina: Kotlina Śląska. 

Natomiast niewielki południowo – zachodni fragment gminy znajduje się w granicach następujących jednostek: 
• Państwo: Holarktyka; 
• Obszar: Euro – Syberyjski; 
• Prowincja: Górska Środkowoeuropejska; 
• Podprowincja: Hercyńsko – sudecka; 
• Dział: Sudety; 
• Okręg: Sudety Wschodnie; 
• Piętro: Pogórza. 
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Szata roślina gminy Nysa jest stosunkowo bogata. Szczególne warunki fizjograficzne gminy decydują o tym, że zachowała 
się znaczna część walorów przyrodniczych pomimo znacznych przekształceń antropogenicznych. Bogactwo roślinności 
jest odzwierciedleniem dużej ilości siedlisk jakie wykształciły się tu w wyniku zróżnicowanej rzeźby terenu, warunków 
klimatycznych i wilgotnościowych. Duże zróżnicowanie warunków edaficznych umożliwiło rozwój wielu zbiorowiskom 
roślinnym, zarówno naturalnym (leśne, wodne, szuwarowe) jak i półnaturalnym i antropogenicznym (łąkowe, polne, 
ruderalne).  
Dominującym krajobrazem gminy Nysa jest krajobraz rolniczy. Wśród naturalnych i półnaturalnych zbiorowisk najczęściej 
spotykane są zbiorowiska łąkowe (na całym obszarze gminy) oraz leśne, których niewielkie powierzchniowo kompleksy 
zachowały się w południowej i wschodniej części gminy. Wczesne osadnictwo na tym terenie zmniejszyło znacznie areał 
występowania lasów wskutek wyrębu drzew i rozwojowi rolnictwa. Na obszarze gminy Nysa stwierdzono występowanie 63 
zespołów roślinnych. Wśród nich zaobserwowano: 4 zespoły leśne i zaroślowe, 9 wodnych, 10 szuwarowych, 3 terofitów 
mulistych brzegów wód i okresowo zalewanych zagłębień, 9 użytków zielonych, muraw, wrzosowisk i torfowisk oraz 28 
zbiorowisk pól uprawnych, zrębów, okrajków, terenów wydeptywanych i ruderalnych. Grupa roślin chronionych obejmuje 17 
gatunków. Spośród nich 10 objętych jest ochroną ścisłą, a 7 częściową. Łącznie odnaleziono 26 gatunków chronionych i 
rzadkich w skali regionu i całego kraju. 
 
Do obszarów cennych florystycznie gminy zaliczono:  

• Południowe obrzeża Zbiorniki Nyskiego.  
• Kompleks leśny Przyłęk.  
• Stawy w Konradowie.  
• Park miejski w Nysie – część zachodnia.  

 
Rośliny chronione ściśle:  

• cis pospolity (Taxus baccata); 
• wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum);  
• kotewka orzech wodny (Trapa natanas), objęty także Konw. Berneńską;  
• śniadek baldaszkowy (Ornithogalum umbellatum);  
• śnieżyca wiosenna (Leucoium vernum);  
• śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis);  
• listera jajowata (Listera ovata).  

 
Rośliny chronione częściowo:  

• paprotka zwyczajna (Polypodium vulgare);  
• porzeczka czarne (Ribes nigrum);  
• kruszyna pospolita (Frangula alnus);  
• pierwiosnek wyniosły (Primula elatior);  
• centuria pospolita (Centaurium erythraea);  
• kocanki piaskowe (Helichrysum avenarium);  
• konwalia majowa (Convallaria majalis) 
• bluszcz pospolity (Hedera helix);  
• barwinek pospolity (Vinca minor); 
• grążel żółty (Nuphar lutea). 

 
Rośliny rzadkie:  

• wyka lędźwianowata (Vicia lathyroides); 
• rogownica muranowa (Cerastium glutinosum); 
• paprotnica krucha (Cystopteris fragilis;)  
• zanokcica skalna (Asplenium trichomones); 
• kokorycz wątła (Corydalis intermedia);  
• łuskiewnik różowy (Lathraea squamaria);  
• nawalnik brzegowy (Limosella aquatica);  
• lepiężnik różowy (Petasites hybridus);  
• lepiężnik biały (Petasites alba);  
• ponikło igłowate (Eleocharis acicularis);  
• cibora brunatna (Lyperus juscus). 
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Cały obszar gminy Nysa w zależności od warunków glebowych porastają różnego rodzaju zbiorowiska leśne. W dolinie 
Nysy Kłodzkiej roślinność stanowią łęgi jesionowo – wiązowe typowe (Ficario – Ulmetum campestris typicum). W dolinie 
Białej Głuchołaskiej łęgi wierzbowo – topolowe (Salici – Populetum) i łęgi jesionowo – wiązowo typowe. W dolinach: Mory, 
Kamienicy, Młynówki i innych większych strumieni roślinność potencjalną stanowią łęgi jesionowo – wiązowe w podzespole 
ze śledziennicą skrętolistną (Ficario – Ulmetum campestris chrysosplenietosum). Na pozostałym obszarze powinny 
dominować grądy środkowoeuropejskie (Galio sylvatici – carpinetum). Miejscami w północnej części gminy roślinność 
potencjalną stanowi podgórska środkowoeuropejska acidofilna dąbrowa (Luzulo – Quercetum petraeae) oraz we 
wschodniej części niżowa środkowoeuropejska acidofilna dąbrowa (Calamagrostio – Quercetum petraeae). 
 
Jeśli chodzi o zbiorowiska nieleśne, na terenie gminy występują następujące typy: 

• Zbiorowiska łąkowe: seminaturalne i antropogeniczne zbiorowiska żyznych łąk kośnych z klasy Molinio – 
Arrhenatheretea na obszarze gminy Nysa spotykane są dosyć rzadko. Najczęściej przedstawiają fitocenozy 
fragmentarycznie wykształcone i zubożałe pod względem florystycznym. Łąki świeże z rzędu Arrhenatheretalia 
są najczęściej spotykanymi zbiorowiskami łąkowymi na tym obszarze. Występują na wyższych terenach doliny 
Nysy Kłodzkiej i użytkowane są jako łąki kośne lub kośno – pastwiskowe. Są to zbiorowiska bardzo ubogie 
florystycznie. Łąki wilgotne z rzędu Molinietalia występują na niższych terasach na siedliskach łęgów i grądów 
niskich. Intensyfikacja rolnictwa spowodowała zmiany w składzie i strukturze tych zespołów, dlatego też są 
najczęściej dosyć ubogie w gatunki i zajmują małe powierzchnie. Dobrze wykształcone płaty tych łąk występują 
między innymi koło Białej Nyskiej. Do najczęściej spotykanych i najlepiej wykształconych należą płaty należące 
do zespołu sitowia leśnego (Scirpetum sylvatici) oraz zespołu wiązówki błotnej i bodziszka błotnego (Filipendulo 
– Geranietum), które wykształcają się nad brzegami rowów melioracyjnych i strumieni oraz w miejscach silnie 
podmokłych. Większość zbiorowisk łąkowych, zwłaszcza wrażliwych na zmiany wilgotnościowe, należy na tym 
terenie do potencjalnie zagrożonych. Zaprzestanie wykaszania lub zmiana sposobu ich użytkowania oraz 
melioracja jest przyczyną zarastania wielu łąk łanami trzcinnika piaskowego (Calamagrostis epigejos), różnymi 
gatunkami nawłoci (Solidago sp.) oraz wrotyczem pospolitym (Tanacetum vulgare). 

 

• Zbiorowiska wodne: Zbiornik Nyski (Jezioro Nyskie), rzeka Nysa Kłodzka ze starorzeczami i zakolami, 
żwirownie oraz strumienie i rowy melioracyjne stanowią dogodne siedliska dla rozwoju zbiorowisk wodnych 
reprezentowanych na terenie gminy przez fitocenozy z klasy Lemnetea, Potamogetonetea i Littorelletea 
uniflorae. Zbiorowiska wodne w zależności od warunków siedliskowych przedstawiają różne postacie 
organizacji – od dobrze wykształconych fitocenoz, skupiających większość gatunków charakterystycznych, do 
agregacji jednogatunkowych, trudnych do identyfikacji. Najczęściej spotykanym zbiorowiskiem wodnym na 
terenie gminy Nysa jest zespół rzęsy drobnej i spirodeli wielokorzeniowej (Lemno – Spirodeletum polyrhizae), 
który występuje często w różnego rodzaju płytkich zbiornikach wodnych. W zbiorowisku tym najczęściej 
dominuje jeden gatunek charakterystyczny – rzęsa drobna (Lemna minor). Zespół rdestnicy pływającej 
(Patamogetonetum natantis) występuje najczęściej na niewielkich powierzchniach w strefie przybrzeżnej 
zbiorników wodnych. W zbiorowisku tym dominuje gatunek charakterystyczny – rdestnica pływająca 
(Potamogeton natans) – stwierdzony w Zbiorniku Nyskim koło Siestrzechowic oraz w stawach koło Konradowej. 
Zespół moczarki kanadyjskiej (Elodeetum canadensis) spotykany jest na rozproszonych stanowiskach w 
różnego rodzaju ciekach i drobnych zbiornikach wodnych na obszarze całej gminy, między innymi w stawach 
koło Konradowej. Zespół rogatka sztywnego (Ceratophylletum demersi) występuje dosyć rzadko na niewielkich 
powierzchniach w stawach koło Konradowej. Zespół żabiścieka pływającego (Hydrocharitetum morsus – ranae) 
występuje na niewielkiej powierzchni w stawach koło Konradowej. Zespół lilli wodnych (Nupharo – 
Nymphaeetum albae) występuje tylko na niewielkiej powierzchni w stawie na terenie parku w Nysie. Na 
stanowisku tym występuje tylko jeden gatunek charakterystyczny dla tego zespołu – grążel żółty (Nuphar lutea). 
Zespół kotewki orzecha wodnego (Trapetum natantis) należy do jednego z najcenniejszych zbiorowisk 
wodnych występujących na terenie gminy. Jego płaty zajmują niewielkie powierzchnie w jednym ze stawów 
koło Konradowej. Zespół rdestu ziemnowodnego (Polygonetum natantis) występuje miejscami nad 
południowym brzegiem Zbiornika Nyskiego. W zbiorowisku tym dominuje rdest ziemnowodny w formie o 
liściach pływających (Polygonum amphibium f. natans). Zespół ponikła igłowatego (Eleocharitetum acicularis) 
stwierdzono w kilku miejscach nad południowym brzegiem Zbiornika Nyskiego. 

 
• Naturalne i półnaturalne formacje trawiaste: murawy napiaskowe – stanowią ciepłolubne zbiorowiska 

trawiaste, których występowanie uwarunkowane jest warunkami klimatycznymi, edaficznymi i 
antropogenicznymi. Murawy napiaskowe związane są z miejscami piaszczystymi bogatymi w węglan wapnia 
oraz obszarami morenowymi. Miejsca ich występowania charakteryzują się tym, że są suche, nasłonecznione o 
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ekspozycji południowej lub  wschodniej, z wysoką temperaturą powietrza i gleby oraz niską wilgotnością 
powietrza. Suche murawy napiaskowe mają zwykle postać niskich, luźnych i dość barwnych zbiorowisk 
trawiastych, o kępiastej budowie oraz zróżnicowanej florze naczyniowej, z udziałem rzadkich i zagrożonych 
gatunków roślin jednorocznych oraz zarodnikowych i porostów. Roślinność muraw napiaskowych kształtowana 
jest w wyniku ekstensywnej gospodarki pasterskiej, po zaprzestaniu użytkowania murawy przekształcają się 
drogą sukcesji w zarośla, a następnie w las. Głównym zagrożeniem dla istnienia i funkcjonowania 
ciepłolubnych muraw napiaskowych jest wtórna sukcesja, sadzenie drzew i krzewów. Utrzymanie zmienności 
zbiorowisk i bogactwa florystycznego tych siedlisk wymaga podjęcia zabiegów ochrony czynnej polegającej na 
usuwaniu drzew, zarośli i krzewów, koszeniu lub kontrolowane wypalanie a także zakaz wypasu. Na terenie 
miasta Nysa siedliska te zinwentaryzowano miedzy innymi na terenach byłego poligonu w północnej części 
miasta. 

 
• Zieleń urządzona: będąca uzupełnieniem powyższych zespołów roślinności naturalnej i jest zieleń urządzona 

reprezentowana przez: zieleń parkową, cmentarną, przykościelną, a także przez szereg alei i szpalerów 
przydrożnych. W otwartym krajobrazie rolniczej części gminy pełni ona nie tylko funkcję krajobrazowo – 
estetyczną, ale także ekologiczną, korzystnie wpływającą na mikroklimat oraz walory użytkowe środowiska 
rolniczego. Duże znaczenie ma także zieleń towarzysząca zabudowie miejskiej oraz zieleń uprawnych sadów i 
ogrodów. Do najcenniejszych zespołów zieleni urządzonej na terenie gminy należą: parki miejskie, wiejskie i 
podworskie oraz zieleń cmentarna i przykościelna.  
 

2.13. Fauna. 
Stosunkowo zróżnicowane warunki fizjograficzne gminy decydują o występowaniu różnorodnej fauny. Dominacja na terenie 
gminy Nysa pól uprawnych powoduje, że trzon fauny tworzą gatunki krajobrazu otwartego – rolniczego np.: kuropatwa, 
skowronek, pokląskwa, gajówka, szczygieł, ortolan i potrzeszcz, a z ssaków np.: zając, sarna polna czy łasica. Gatunki 
rzadkie reprezentują w tym środowisku: płazy – grzebiuszka ziemna, ropucha paskówka, ptaki: pustułka, przepiórka, 
pójdźka, dudek, dzięcioł zielonosiwy, jarzębatka, kląskawka i srokosz oraz ssaki: gronostaj i badylarka. 
Obszary leśne tworzą na terenie gminy izolowane, małoobszarowe kompleksy leśne, rzadko wykształcające tak zwaną 
strefę wnętrza lasu. Gatunki pospolite fauny leśnej reprezentują: myszołów, dzięcioł duży, sójka, bogatka, sosnówka, 
pełzacz leśny, kapturka, kowalik, mysikrólik oraz dzik i sarna leśna. Występują tu także gatunki rzadko spotykane na Śląsku: 
z płazów – żaba moczarowa, z gadów – padalec i żmija zygzakowata, z ptaków – krogulec, słonka, dzięcioł średni, pleszka, 
muchołówka białoszyja, czyż, krzyżodziób świerkowy i gil, a z ssaków chronionych – wiewiórka i gronostaj. Rozproszenie i 
niewielka powierzchnia kompleksów leśnych sprawia, że gatunki wnętrza lasu, charakterystyczne dla dużych obszarów 
leśnych tutaj nie występują lub są bardzo nieliczne.  
W dolinach rzecznych (Nysa Kłodzka i Biała Głuchołaska) spotykamy rzadkie i chronione gatunki ryb: różanka, piekielnica i 
strzebla potokowa, smoczkoustych – minóg strumieniowy. Generalnie ichtiofauna gminy podlega ciągłym dynamicznym 
procesom. Dzieje się to dzięki przepływającym przez gminę rzekom, które mają swe źródła w obszarach górskich i są 
ważnymi korytarzami ekologicznymi, którymi wnikają i migrują różne gatunki ryb. Rzeki te zalicza się do łączonej krainy 
pstrąga i lipienia, które charakteryzują się między innymi wciętym korytem, bogactwem w tlen i szybkim nurtem. Ponadto w 
dolinach rzecznych występują rzadkie i chronione gatunki: płazów – rzekotka, gadów – zaskroniec, ptaków – sieweczka 
rzeczna, zimorodek, brzegówka, strumieniówka, remiz i dziwonia oraz ssaków – wydra. 
Stawy rybne (Domaszkowice, Konradowa, Lipowa) są miejscem rozrodu takich gatunków jak: ropucha szara, żaba trawna, 
krzyżówka, łyska, trzcinniczek i potrzos. Z gatunków rzadkich na uwagę zasługują: płazy – traszka grzebieniasta i rzekotka, 
gady – zaskroniec, ptaki – perkozek, zausznik, błotniak stawowy, sieweczka rzeczna, mewa śmieszka, rybitwa rzeczna, 
trzciniak i dziwonia oraz ssaki – wydra. Tylko w obrębie stawów rybnych gniazduje na terenie gminy zausznik i kokoszka 
wodna. 
Zbiorniki zaporowe są sztucznym, aczkolwiek atrakcyjnym środowiskiem życia ptaków. Funkcjonowanie Jeziora Nyskiego od 
długiego okresu czasu zapewniło odpowiednie zróżnicowanie środowisk wodnych dla awifauny, choć zbiorowiska 
szuwarowe są tu stosunkowo słabo wykształcone. Wzbogacająco na zróżnicowanie gatunkowe wpływają natomiast 
sztucznie powstałe wyspy, położone głównie w zachodniej części zbiornika. Zbiornik Nyski pod względem ornitologicznym 
wyróżnia kilka osobliwych cech. Dochodzi na nim do bardzo dużych koncentracji ptaków w okresie przelotów i zimowania. 
Liczebność wielu gatunków osiąga tutaj wartości niespotykane lub bardzo rzadko spotykane w innych częściach Śląska, a 
nawet południowej Polski. Obok gatunków pospolitych, gniazdujących w obrębie zbiornika (perkoz dwuczuby, krzyżówka, 
czernica, łyska, czajka i trzcinniczek), występują tu także gatunki rzadkie w skali Śląska: bączek, cyranka, płaskonos, 
błotniak stawowy, kropiatka, krwawodziób, śmieszka, mewa czarnogłowa, rybitwa rzeczna, rybitwa białoczelna, brzegówka, 
strumieniówka i dziwonia. Dla cyranki, płaskonosa, kropiatki, sieweczki obrożnej, krwawodzioba, mewy czarnogłowej, mewy 
pospolitej i rybitwy białoczelnej Jezioro Nyskie jest jedynym miejscem występowania w gminie. Dla mewy czarnogłowej i 
rybitwy białoczelnej jest to jedyne miejsce występowania tych gatunków w województwie opolskim oraz odpowiednio drugie i 
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trzecie na Śląsku. Stanowiska cyranki, płaskonosa, kropiatki, sieweczki obrożnej, krwawodzioba i mewy pospolitej są 
jedynymi z nielicznych na Śląsku. Ponadto Zbiornik Nyski zasiedla kilkadziesiąt gatunków ryb. Co roku przeprowadza się na 
jego obszarze zarybianie wieloma gatunkami. Podejmowano także wiele prób introdukcji. Stwierdzono tutaj także naturalne 
mieszańce międzygatunkowe, a nawet międzyrodzajowe np.: leszcza z płocią. Zbiornik Nyski zaliczany jest do krainy 
leszczowo – sandaczowej. 
Faunę gminy dopełniają gatunki charakterystyczne dla środowisk wodno – błotnych. Środowiska te o największym znaczeniu 
dla fauny stanowią: 

• Dolina Nysy Kłodzkiej i Białej Głuchołaskiej wraz z ich największymi dopływami i starorzeczami; 
• Zbiornik Nyski; 
• stawy hodowlane w Domaszkowicach, Konradowej i Lipowej; 
• glinianki położone na południe od Jeziora Nyskiego; 
• podmokłe łąki pod Hajdukami. 

 
Ogółem na terenie gminy Nysa stwierdzono występowanie 170 gatunków chronionych, w tym: 

• 4 gatunki bezkręgowców; 
• 1 gatunek smoczkoustych; 
• 6 gatunków ryb; 
• 12 gatunków płazów; 
• 5 gatunków gadów; 
• 122 gatunki ptaków łęgowych; 
• 20 gatunków ssaków. 

 
Na podstawie opracowania „Walory przyrodnicze miasta i gminy Nysa” z 1999 roku do najcenniejszych ostoi fauny na 
terenie gminy zaliczono: 

• Zbiornik Nyski; 
• stawy w Domaszkowicach; 
• stawy w Konradowej; 
• Dolinę Nysy Kłodzkiej i Białej Głuchołaskiej; 
• Las Domaszkowicki; 
• Forty w Nysie. 

 
Zimowe kolonie nietoperzy w starych fortyfikacjach na terenie fortów w Nysie 
Forty Nyskie stanowią największe w województwie opolskim zimowisko nietoperzy i są  jedną z największych ostoi tych 
ssaków na terenie Dolnego Śląska. 
Zimowe spisy nietoperzy, które przeprowadzone były w latach 1998- 2002 r.2 w styczniu lub w pierwszej połowie lutego na 
terenie Fortu Pruskiego, Obwałowań Jerozolimskich zewnętrznych oraz na terenie Obwałowań Wysokich, wykazały 
występowanie następujących gatunków: 

• Rhinolophus hipposideros, 
• Myotis myotis,  
• M. nattereri, 
• M. emarginatus, 
• M. mystacinus, 
• M. daubentonii, 
• Eptesicus nilssonii, 
• E. serotinus, 
• plecotus auritus, 
• P. austriacus, 
• Barbastella barbastellus. 

W sumie wykazano tutaj zimowanie od 89 do 138 osobników reprezentowanych przez wyżej wymienione gatunki. Najliczniej 
występują gatunki zimnolubne. Mopki dominowały w strukturze zimujących gatunków- 59,7%. Poza tym następujące gatunki 
nietoperzy były gatunkami akcesorycznymi: gacki brunatne- 14,9% (w liczbie wszystkich osobników), nocki duże- 8,6%, 
nocki rude - 7,5%. 
 

                                                      
2  G. Hebda, A. Nowak, Zimowe kolonie nietoperzy w starych fortyfikacjach w Nysie, Przyroda Sudetów Zachodnich, 2002 r. 
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2.14. Lasy. 
Tereny leśne są obszarami cennymi pod względem florystycznym, ekologicznym i krajobrazowym. Skupia się w nich 
większość chronionych i rzadkich gatunków roślin, występujących na terenie gminy. Gmina Nysa charakteryzuje się 
nieznacznym zalesieniem. Lasy i grunty leśne zajmują powierzchnię 1989,8 ha3 i stanowią zaledwie 9,14 % powierzchni 
gminy. Zbiorowiska leśne w postaci niewielkich powierzchniowo kompleksów występują przede wszystkim we wschodniej, 
południowej oraz rzadko w centralnej części gminy. Według regionalizacji przyrodniczo – leśnej Mroczkiewicza lasy gminy 
Nysa w całości należą do: Krainy V – Śląskiej, dzielnicy 3 – Przedgórza Sudeckiego. 

Na podstawie opracowania „Walory przyrodnicze miasta i gminy Nysa” z 1999 roku do obszarów najcenniejszych 
florystycznie na terenie gminy zaliczono: 

• południowe obrzeża Zbiornika Nyskiego; 
• kompleks leśny „Przyłęk”; 
• stawy w Konradowej; 
• park miejski w Nysie – część zachodnia. 

 
2.15. Formy ochrony przyrody. 

Na terenie gminy Nysa występują następujące formy ochrony przyrody, wyszczególnione w art. 6 ustawy o ochronie 
przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz.627 z późn. zm.) na terenie gminy Nysa występuje: rezerwat 
przyrody, obszar chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody oraz rośliny i zwierzęta objęte gatunkową 
ochroną.  
Ponadto w bezpośredniej bliskości od granic gminy zlokalizowane są inne istotne dla regionu Sudetów Wschodnich i Niziny 
Śląskiej następujące wielkopowierzchniowe formy ochrony przyrody: 

• Obszar Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie”, zlokalizowany na północny – wschód od granic gminy; 
• Obszar Chronionego Krajobrazu „Las Głubczycki”, zlokalizowany w południowo – wschodniej części od granic 

gminy; 
• Park Krajobrazowy „Gór Opawskich”, zlokalizowany na południe od granic gminy; 
• Park Krajobrazowy „Jeseniki” (OCHK Jeseniky), zlokalizowany na południe od granic gminy; 
• „Śnieżnicki Park Krajobrazowy”, zlokalizowany na południowy – zachód od granic gminy; 
• Obszar Chronionego Krajobrazu „Gór Sowich i Bardzkich”, zlokalizowany na zachód od granic gminy. 

 
Rezerwat przyrody. 
Na terenie gminy Nysa zlokalizowany jest częściowy rezerwat przyrody „Przyłęk”. Leśny rezerwat przyrodniczy „Przyłęk” 
utworzono na mocy zarządzenia Nr 203 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17 września 1952 roku (MP nrA-
85, poz.1348) na obszarze 0,80 ha. Rezerwat „Przyłęk” położony jest na terenie Nadleśnictwa Prudnik, obręb Prudnik, 
leśnictwo Buków, na południe od miejscowości Przełęk. Celem jego utworzenia było zachowanie ze względów naukowych i 
dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego o cechach zespołu naturalnego, który niegdyś porastał cały obszar Przedgórza 
Sudeckiego, a obecnie wskutek wycięcia lasów i zajęcia gruntów pod uprawę rolną, zachował się jedynie niewielki jego 
fragment. Rezerwat „Przyłęk” położony jest w dorzeczu Nysy Kłodzkiej. W odległości 1 km na południowy zachód od 
rezerwatu przepływa rzeka Mora (lewobrzeżny dopływ Białej Głuchołaskiej). Przez teren rezerwatu nie przepływa 
bezpośrednio żaden strumień, nie ma tu również źródeł ani zbiorników wodnych. 
Według typologii siedliskowej na terenie rezerwatu występuje las świeży, a zbiorowisko roślinne kwalifikuje się do zespołu 
grądu środkowoeuropejskiego. Drzewostan pochodzenia naturalnego charakteryzuje się tu strukturą wielowarstwową i 
wielowiekową z bogatą warstwą podszytu. Z gatunków drzew najliczniej reprezentowany jest dąb bezszypułkowy, a 
pojedynczo spotyka się także: lipę drobnolistną, graba pospolitego, świerka pospolitego i jodłę pospolitą. W piętrze dolnym 
występują: lipa, grab, jawor, dąb świerk i jesion wyniosły. Podrost reprezentowany jest głównie przez jawor. W podszycie 
występują: bez czarny, grab, lipa, jawor, leszczyna, jarząb pospolity i miejscami śliwa tarnina. W warstwie runa można 
zaobserwować między innymi: kupkówkę, przytulię rozłogową, gwiazdnicę wielokwiatową, przytulię wonną, gajowca żółtego, 
kokoryczkę wielokwiatową, zawilca gajowego, fiołka leśnego, wiechlinę gajową, szczawika zajęczego, turzycę drżączkowatą 
i inne. Z gatunków chronionych można wyróżnić: bluszcz pospolity, przytulię wonną i konwalię majową. Mała powierzchnia 
rezerwatu otoczonego polami uprawnymi sprawia, że nie jest on ostoją większych zwierząt. Na uwagę zasługuje jednak 
duża ilość i różnorodność ptaków śpiewających, znajdujących w rezerwacie dogodne warunki bytowania. 

 
Otmuchowsko - Nyski Obszar Chronionego Krajobrazu. 
W zachodniej części gminy Nysa znajduje się fragment Otmuchowsko - Nyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Obszar 
ten objęto ochroną na mocy uchwały nr XXIV/193/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 26 maja 1988 roku na 
powierzchni całkowitej 11785,3 ha. Otmuchowsko - Nyski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje dwa zbiorniki zaporowe 

                                                      
3  Łącznie z gruntami związanymi z gospodarką leśną. 
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(Jezioro Otmuchowskie i Jezioro Nyskie) oraz tereny bezpośrednio do nich przyległe. Jest to trzeci co do wielkości OCHK w 
województwie opolskim. Celem powołania tej formy ochrony przyrody było utrzymanie w nim wysokich walorów 
krajobrazowych dla rekreacji i turystyki, a zwłaszcza ochrona terenów, które stanowią ostoje dla ptactwa wodnego i błotnego. 
Do osobliwości florystycznych Otmuchowsko - Nyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu  zaliczyć można występującego 
tu na jedynym w Polsce stanowisku wątrobowca. Poza tym rosną tutaj: kruszczyk szerokolistny i goryczka wąskolistna. 
Badania florystyczne przyniosły także ciekawe odkrycia bardzo rzadkich w Polsce zbiorowisk namuliskowych z ginącymi 
gatunkami: namulnikiem brzegowym, ponikłem jajowatym, ciborą brunatną i turzycą ciborowatą. Brzegi i okolice zbiorników 
wodnych pozbawione są roślinności drzewiastej. Jedynie strefę tak zwanej cofki porastają łozowiska i zarośla łęgowe.  
Najwartościowszą grupą zwierząt omawianego obszaru są ptaki. Teren ten jest miejscem postoju i koncentracji przelotnych 
ptaków wodnych i błotnych. Notowano tu do 30000 dzikich kaczek, 4000 dzikich gęsi, 40000 mew i 10000 siewkowatych, w 
tym głownie czajek. Zbiorniki zaporowe są również zimowiskiem kilkunastu tysięcy kaczek i około 500 traczy nurogęsi. 
Stwierdzono tu niezwykle rzadkie w Polsce gatunki: mewę orlicę, biegusa bairda, kuliczka płowego, świergotka tajgowego, 
czajkę towarzyską, siewkę azjatycką, kulika cienkodziobego, płatkonoga płaskodziobego, rybitwę krótkodziobą, wydrzyka 
wielkiego, orła cesarskiego, raroga, czaplę nadobną i rybitwę popielatą. Awifauna lęgowa reprezentowana jest przez: mewy 
pospolite, sieweczkę obrożną, rybitwy zwyczajne, kaczkę płaskonosa, dziwonię i remiza. Specyficzną osobliwością jest 
kolonia czapli siwej. W niewielkich dopływach zbiorników żyją chronione gatunki ryb: śliz, strzebla potokowa, głowacz 
pręgopłetwy i kiełb. 
Na ww. obszarze obowiązują ustalenia zawarte w Rozporządzeniu Nr 0151/P/16/2006 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 
2006 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. U. Woj. Opolskiego z 2008 r., Nr 36, poz. 1283). 

 
Pomniki przyrody. 
Na terenie gminy Nysa znajduje się 22 pomniki przyrody. Wśród nich jest 13 dębów szypułkowych, 3 dęby bezszypułkowe, 2 
buki pospolite, 1 buk zwyczajny,1 grusza domowa, 1 miłorząb, 1 sosna pospolita. 
 
Obszary Natura 2000. 
Na obszarze opracowania zmiany Studium znajduje się rozległy fragment obszaru Natury 2000 OSO „Zbiornik Nyski” oraz 
obszar SOO „Forty Nyskie”. Obszary zostały wskazane na planszach rysunkowych zmiany Studium. Na etapie sporządzania 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ewentualną lokalizację inwestycji położonych w zasięgu obszarów 
Natury 2000 lub położonych w bezpośredniej bliskości należy planować w sposób uwzględniający potrzeby ochrony 
gatunków i siedlisk przeprowadzając obowiązkowo postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko. 
 
Obszar Natura 2000 SOO „Forty Nyskie" (PLH 160001) zajmują rozległą XIX- wieczną budowlę obronną z dużą liczbą 
korytarzy, wzniesioną w obniżeniu dolinnym Nysy Kłodzkiej, która charakteryzuje się specyficznym mikroklimatem. Głównym 
walorem obszaru jest jedno z ważniejszych na Śląsku zimowisk nietoperzy.  
Spośród występujących nietoperzy zinwentaryzowano 5 gatunków z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG: 
� podkowiec mały; 
� mopek; 
� nocek orzęsiony; 
� nocek Bechsteina; 
� nocek duży. 

Na terenie ostoi stwierdzono ponadto występowanie 1 siedliska z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG – kod 9170- 
grądu środkowoeuropejskiego i subkontynentalnego.  
Ponadto z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG występują tu 3 gatunki ptaków lęgowych: 
� dzięcioł zielonosiwy; 
� dzięcioł czarny; 
� dzięcioł średni. 

Zagrożeniem dla nietoperzy, zwłaszcza w okresie ich hibernacji jest penetracja miejsc ich występowania oraz prowadzone 
zabiegi konserwatorskie i remontowo- budowlane fortów. Ponadto nieracjonalna turystyka, hałas oraz inne oddziaływania 
człowieka stanowią potencjalne zagrożenie dla omawianego obszaru. 
Dla obszaru Natura 2000 „Forty Nyskie”  wydane zostało Zarządzenie nr  2/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Opolu z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych (Dz. U. Woj. Opolskiego z 
dnia 22 stycznia 2013 r., poz. 254). 
 
Drugi obszar Natura 2000 OSO „Zbiornik Nyski” (PLB 160002) znajduje się na terenie  dużego zbiornika zaporowego na 
Nysie Kłodzkiej. Zbiornik otaczają wzgórza, w większości użytkowane rolniczo. W zachodniej części zbiornika znajduje się 
kilka sztucznie utworzonych wysp ( w wyniku eksploatacji żwiru). Południowy i zachodni brzeg zajmują zarośla wierzbowe i 
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słabo rozwinięta roślinność wodna. Wahania poziomu wody w zbiorniku są znaczne. Przy niskim stanie wody linia brzegowa 
jest urozmaicona – pojawiają się zatoki, wysepki i wypłycenia. 
Na terenie ostoi stwierdzono występowanie co najmniej 15 gatunków ptaków migrujących z Załącznika I Dyrektywy Rady 
79/409/EWG: 

• Ixobrychus minutus; 
• Egretta alba; 
• Ciconia ciconia; 
• Anser fabalis; 
• Anas crecca; 
• Anas platyrhynchos; 
• Anas querquedula; 
• Aythya ferina; 
• Aythya nyroca; 
• Circus aeruginosus; 
• Porzana porzana; 
• Crex crex; 
• Pluvialis squatarola; 
• Vanellus vanellus; 
• Calidris minuta; 
• Calidris ferruginea; 
• Calidris alpina; 
• Philomachus pugnax; 
• Numenius arquata; 
• Tringa nebularia 
• Tringa glareola; 
• Actitis hypoleucos; 
• Larus melanocephalus; 
• Larus ridibundus; 
• Larus canus; 
• Sterna hirundo; 
• Sterna albifrons; 
• Alcedo atthis; 
• Picus canus; 
• Lanius collurio; 
• Emberiza hortulana; 
• Calidris alpina schinzii; 
• Waterfowl. 

Ponadto ostoja jest ważnym miejscem dla migrujących kaczek Anatidae, zwłaszcza w okresie jesiennym i zimowym (do 
60000 osobników) oraz dla siewkowych Charadrii na jesiennym przelocie. Gniazduje tu powyżej 1% populacji krajowej mewy 
czarnogłowej. Stosunkowo wysoką liczebność osiąga rybitwa rzeczna. W okresie wędrówek występuje co najmniej 1% 
populacji szlaku wędrówkowego gęsi zbożowej i krzyżówki; stosunkowo duże koncentracje osiąga: czapla biała, łęczak. 
Biegus malutki, biegus zmienny, brodziec piskliwy, cyraneczka, czajka, kulik wielki, kwokacz, siewnica; ptaki wodno-błotne 
występują w koncentracjach powyżej 20000 osobników (do 60000) zarówno w okresie wędrówki jak i zimowania. 
Zagrożenie stanowi gwałtowne napełnianie zbiornika, eliminujące lub ograniczające żerowiska i miejsca odpoczynku ptaków. 
Regionalny  Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu  jest na etapie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla 
obszaru Natura 2000 „Zbiornik Nyski”. 
 
Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 „Przyłęk nad Białą Głuchołaską”. 
Obszar Natury 2000 SOO „Przyłęk nad Białą Głuchołaską” (PLH 160016) znajduje się na terenie wsi Przełęk w strefie 
przejściowej między G. Opawskimi a terenami nizinnymi Ziemi Nyskiej. Ostoja obejmuje naturalny odcinek rz. Białej 
Głuchołaskiej wraz z otaczającymi rzekę łozowiskami, łęgami i grądami. Teren stanowi płaska terasę zalewową na 
zachodzie przechodzącą w terasy nadzalewowe i wysoczyznę polodowcową. W dnie doliny występują mady, w lokalnych 
obniżeniach namuły. Koryto rzeki ma charakter podgórski, lokalnie roztokowy. Obszar w większości pokrywają zbiorowiska 
leśne, stanowiące dobrze zachowane grądy o charakterze przejściowym między grądem subkontynentalnym a 
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środkowoeuropejskim. Na obszarze znajdują się siedliska przyrodnicze i gatunki chronione  fauny i flory z załącznika I i II 
dyrektywy siedliskowej (wyłączając tereny zurbanizowane), spełniając kryteria obszaru w ramach sieci Natura 2000.  
 
Spośród wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej Rady 92/43/EWG stwierdzono występowanie 
następujących typów siedlisk: 
� grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio- Carpinetum, Tilio- Carpinetum) – kod 9170; 
� łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo- fragilis, Populetum albae, Alnenion) – kod 91E0; 
� łęgowe lasy dębowo- wiazowo- jesionowe (Filario- Ulmetum)- kod 91F0. 

 
Spośród gatunków, których dotyczy Art. 4 Dyrektywy Rady 79/409/EWG i gatunków wymienionych w zał. II 
Dyrektywy Rady 92/43/EWG: 
• ptaki wymienione w zał. I Dyrektywy Rady 79/409/EWG: 
� Albedo atthis, 
� Dryocopus martusi, 
� Dendrocopos medius, 
� Ficedula albicollis; 

• ssaki wymienione w załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG: 
� Lutra Lutra (wydra). 

 
Proponowane do objęcia ochroną powiększenie rezerwatu przyrody „Przyłęk”. 
Dotychczasowy leśny, częściowy rezerwat przyrody „Przyłęk” o powierzchni zaledwie 0,80 ha nie obejmuje wszystkich 
wartościowych obszarów leśnych znajdujących się w sąsiedztwie i podlega silnemu oddziaływaniu położonych obok lasów 
gospodarczych. Dla zachowania naturalnego składu gatunkowego, charakterystycznego dla występującego tu zespołu grądu 
typowego, konieczne jest włączenie do istniejącego rezerwatu fragmentów sąsiadujących lasów o zachowanych jeszcze 
naturalnych cechach biotycznych i morfologicznych. W związku z powyższym Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego gminy Nysa z 2002 roku proponuje powiększyć istniejący rezerwat do łącznej 
powierzchni 36,83 ha, utrzymując jego leśny charakter. Dla pełniejszego zachowania występujących tu siedlisk i zbiorowisk 
roślinnych należałoby dotychczasowy obszar objąć ochroną ścisłą, a sąsiadujące z nim tereny ochroną częściową. 
Natomiast wokół rezerwatu wskazane byłoby utworzenie strefy ochronnej, zapobiegającej negatywnym skutkom 
oddziaływań zewnętrznych i zwiększyłoby stabilność tutejszego ekosystemu. Należy nadmienić, że w Objaśnieniach do 
Mapy Geośrodowiskowej Polski w skali 1:50000, arkusz Nysa nr 904, w rozdziale dotyczącym ochrony przyrody i krajobrazu 
(Gawlikowska, 2004) proponuje się powiększenie rezerwatu „Przyłęk” do powierzchni 141 ha i tym samym ochroną objęto by 
całość kompleksu leśnego położonego nad rzeką Białą Głuchołaską, na południowy – zachód od miejscowości Przełęk.  
 
Rozszerzenie Obszaru  Chronionego  Krajobrazu. 
OCHK „Przedgórze Paczkowskie”: 
Zgodnie z wytycznymi Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego przyjętego Uchwałą Nr 
XLIX/357/2002 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 września 2002 r. zmieniony uchwałą nr XLVIII/505/2010 
Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 28 września 2010 r. południowo – zachodnie rejony gminy Nysa znajdują się w 
granicach projektowanego OCHK „Przedgórze Paczkowskie”. 
OCHK „Wzgórza Strzelińskie”: 
Zgodnie z wytycznymi Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego przyjętego Uchwałą Nr 
XLIX/357/2002 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 września 2002 r. zmieniony uchwałą nr XLVIII/505/2010 
Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 28 września 2010 r. północno – zachodnie rejony gminy Nysa znajdują się w 
granicach projektowanego OCHK „Wzgórza Strzelińskie”. 

 
Projektowane Obszary Chronionego Krajobrazu. 
OCHK „Dolina Cielnicy”    
Położenie administracyjne: powiat Nysa, gminy: Otmuchów, Nysa, Skoroszyce, Pakosławice.  
Położenie fizyczno-geograficzne: Równina Grodkowska, Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie. 
Powierzchnia: 4406 ha. 
Cel ochrony: zachowanie mozaikowatych krajobrazów doliny Cielnicy  z biocenozami wodnymi, wodno-błotnymi, łąkowymi, 
kompleksami zadrzewień i lasów, celem zapewnienia funkcjonalności korytarza ekologicznego. 
Walory przyrodnicze: obszar doliny rzecznej z dobrze zachowanymi ekosystemami wodnymi, wodno-błotnymi, łąkowymi, 
zadrzewieniami oraz lasami. Wysokie walory fizjonomiczne krajobrazu. Korytarz niewielkiej rzeki, w którym znaczny odsetek 
gruntów zajmują tereny otwarte, głównie łąki  świeże Arrhenatherion i bagienne Calthion. Na niedługich odcinkach Cielnica 
przepływa przez lub w sąsiedztwie niewielkich powierzchniowo, ale bardzo cennych przyrodniczo drzewostanów o 
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charakterze grądów Carpinion oraz łęgów jesionowo-olszowych Fraxino-Alnetum a także łęgów śledziennicowych Ficario-
Ulmetum chrysosplenietosum. Do najciekawszych gatunków tego obszaru należą lilia złotogłów Lilium martagon, przytulia 
leśna Galium sylvaticum, śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis, dziurawiec omszony Hypericum hirsutum, śnieżyca 
wiosenna Leucoium vernum, łuskiewnik różowy Lathraea squamaria i inne. 
Zagrożenia: rolnictwo, melioracje odwadniające. 
Przebieg granic: Ze Starowic Osiedla na wschód drogą przez Malerzowice, Grądy do Goświnowic, przed zabudowaniami 
ostatniej z wsi na wschód i północ granicą kompleksu leśnego, następnie drogą gruntową do Radzikowic, z wyłączeniem 
terenów zabudowanych dalej na wschód drogami asfaltową i gruntowymi do Sękowic, z wyłączeniem terenów 
zabudowanych wsi na wschód do drogi Opole – Nysa, drogą tą na południe do Hanuszowa i na wschód do Złotogłowic, z 
wyłączeniem terenów zabudowanych wsi drogą na północny wschód do Prusinowic, z wyłączeniem terenów zabudowanych 
drogą gruntową na północ do drogi Opole – Nysa, dalej drogami gruntowymi wzdłuż doliny rzecznej do wsi Sidzina, z 
wyłączeniem terenów zabudowanych wsi do drogi Opole – Nysa i drogą tą do wałów przeciwpowodziowych Nysy Kłodzkiej, 
wałami na północ i południowy zachód do Giełczyc, z wyłączeniem terenów zabudowanych wsi drogami gruntowymi do drogi 
Opole – Nysa, drogą na południowy zachód, a następnie drogami gruntowymi wzdłuż doliny rzecznej generalnie na zachód 
do Pakosławic, z wyłączeniem terenów zabudowanych wsi do Radzikowic przez Goszowice i Frączki, z wyłączeniem 
terenów zabudowanych Radzikowic na zachód drogami gruntowymi a następnie asfaltowymi do Siedlec i Starowic, z 
wyłączeniem terenów zabudowanych.  
Z obszaru chronionego wyłącza się tereny zabudowane wsi Strobice i Bykowice. 
Fragment projektowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Cielnicy” położony jest w północnej części gminy Nysa. 
 
OCHK Dolina Nysy Kłodzkiej     
Położenie administracyjne: powiat Nysa, Brzeg, Opole, Gminy: Nysa, Skoroszyce, Grodków, Lewin Brzeski, Niemodlin, 
Łambinowice.  
Położenie fizyczno-geograficzne: Równina Grodkowska, Równina Niemodlińska, Dolina Nysy Kłodzkiej. 
Powierzchnia: 9216 ha. 
Cel ochrony: zachowanie mozaikowatych krajobrazów doliny Nysy Kłodzkiej z biocenozami wodnymi, wodno-błotnymi, 
łąkowymi, kompleksami zadrzewień i lasów, celem zapewnienia funkcjonalności korytarza ekologicznego o znaczeniu 
krajowym. 
Walory przyrodnicze: obszar doliny rzecznej z dobrze zachowanymi ekosystemami wodnymi, wodno-błotnymi, łąkowymi, 
zadrzewieniami oraz lasami. Wysokie walory fizjonomiczne krajobrazu. Na terenie korytarza zachowała się mozaika 
ekosystemów leśnych. Kilka kompleksów ma walor ponadregionalny, są to głównie kompleks łęgów jesionowo-wiązowych 
Ficario-Ulmetum w Dębinie i Kokoryczy, ale także lasy łęgowe przy ujściu Nysy Kłodzkiej do Odry, kompleks łęgowo-
grądowy Mańkowice, lasy położone na krawędzi pradoliny na wschód od miasta Nysa oraz lasy i zarośla otaczające zbiornik 
Nyski i Otmuchowski. Poza tym na terenie korytarza odnotowano szereg zbiorowisk łąkowych, głównie łąk świeżych i 
bagiennych Arrhenatherion i Calthion. Na terenie korytarza Nysy Kłodzkiej występują takie gatunki jak śnieżyczka 
przebiśnieg Galanthus nivalis, złoć mała Gagea minima, złoć łąkowa Gagea pratensis, kokorycz pełna Corydalis solida, 
śnieżyca wiosenna Leucoium vernum, lilia złotogłów Lilium martagon, żywokost bulwiasty Symphytum tuberosum, 
przylaszczka pospolita Hepatica nobilis, dzwonek szerokolistny Campanula latifolia, salwinia pływająca Salvinia natans, 
rdestnica nawodna Potamogeton nodosus, nadwodnik sześciopręcikowy i trójpręcikowy Elatine hexandra i E. triandra i 
szereg innych. 
Zagrożenia: rolnictwo, melioracje odwadniające. 
Przebieg granic: od drogi Opole, Brzeg w Skorogoszczy na południe wałami przeciwpowodziowymi Nysy Kłodzkiej do drogi 
Żelazna – Radoszowice, dalej zachodnią granicą OChK Bory Niemodlińskie do drogi Opole – Nysa w Malerzowicach, na 
południe z wyłączeniem obszarów wsi Malerzowice i Bielice drogą do Jasienicy Dolnej, drogami gruntowymi w zachodniej 
części wsi do drogi Piątkowice – Jasienica Dolna, drogą gruntową na południe do wsi Mańkowice, z wyłączeniem obszarów 
zabudowanych wsi drogą do Kubic, Wyszkowa i Konradowa, przed zabudowaniami na północ drogą gruntową do Nysy 
Kłodzkiej, dalej granicą administracyjną miasta Nysa i drogą gruntową na północ do drogi Nysa – Rusocin, drogą tą na 
wschód przez Rusocin do Piątkowic z wyłączeniem terenów zabudowanych, z Piątkowic na północ drogą do Lasocic z 
wyłączeniem terenów zabudowanych, dalej wałami przeciwpowodziowymi na północ do Więcmierzyc, z wyłączeniem 
terenów zabudowanych wsi na północ drogą do Kopic, z Kopic do Żelaznej i Osieka Grodkowskiego z wyłączeniem terenów 
zabudowanych i projektowanego OChK Dolina Starej Strugi, z Osieka najpierw na północ drogą asfaltową, a następnie 
północny wschód drogą gruntową do Michałowa, dalej na wschód z Michałowa do Kantorowic drogą z wyłączeniem terenów 
zabudowanych wsi Ptakowice, od Kantorowic na wschód do Lewina Brzeskiego, wałami wzdłuż Nysy Kłodzkiej na wschód i 
północny wschód do drogi Opole – Brzeg, drogą na wschód do Skorogoszczy. 
Fragment projektowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Nysy Kłodzkiej” położony jest w zachodniej części 
gminy Nysa. 
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OCHK Dolina Ścinawy Niemodlińskiej     
Położenie administracyjne: powiat Nysa, Gminy: Nysa, Prudnik, Korfantów.  
Położenie fizyczno-geograficzne: Równina Niemodlińska, Płaskowyż Głubczycki. 
Powierzchnia: 2002 ha. 
Cel ochrony: zachowanie mozaikowatych krajobrazów doliny Ścinawy Niemodlińskiej z biocenozami wodnymi, wodno-
błotnymi, łąkowymi, kompleksami zadrzewień i lasów, celem zapewnienia funkcjonalności korytarza ekologicznego o 
znaczeniu regionalnym. 
Walory przyrodnicze: obszar doliny rzecznej z dobrze zachowanymi ekosystemami wodnymi, wodno-błotnymi, łąkowymi, 
zadrzewieniami oraz lasami. Wysokie walory fizjonomiczne krajobrazu. Korytarz średniej wielkości rzeki, w którym znaczny 
odsetek gruntów zajmują tereny otwarte, głównie łąki  świeże Arrhenatherion i bagienne Calthion. Na niewielkich 
powierzchniach zachowały się także łąki wilgotne Molinion. Zbiorowiska leśne tego korytarza, to przede wszystkim olsy 
Alnion glutinosae, łęgi jesionowo-olszowe Fraxino-Alnetum, łęgi wiązowo-jesionowe Ficario-Ulmetum oraz grądy Galio-
Carpinetum. Do najciekawszych gatunków tego obszaru należą kosaciec syberyjski Iris sibirica, lilia złotogłów Lilium 
martagon, przytulia leśna Galium sylvaticum, śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis, jezierza drobna Najas minor, 
nadwodnik sześciopręcikowy, trójpręcikowy i naprzeciwlistny Elatine hexandra, E. triandra, E. hydropiper, cibora brunatna 
Cyperus fuscus, grzybienie białe Nymphaea alba, sitowiec nadmorski Bolboschoenus maritimus i szereg innych. Ze zwierząt 
warto odnotować stałą i silną populację bobra Castor fiber. 
Zagrożenia: rolnictwo, melioracje odwadniające. 
Przebieg granic: od Wojstraża na południe drogą do Korfantowa z wyłączeniem terenów zabudowanych wsi, z wyłączeniem 
terenów zabudowanych miasta na południe drogą do Przydroża Wielkiego przez Rączkę z wyłączeniem terenów 
zabudowanych ww. wsi, z Przydroża drogą gruntową do Ligoty Ścinawskiej, a następnie na południe drogą do Ścinawy 
Nyskiej, z wyłączeniem terenów zabudowanych na południowy zachód do Piorunkowic, dalej drogami gruntowymi na zachód 
i południe do Mieszkowic, drogami gruntowymi do granicy kompleksu leśnego położonego na południowy zachód od 
Mieszkowic, granicą lasu na północ, a następnie drogami gruntowymi wzdłuż doliny Ścinawy Niemodlińskiej na północ do 
Lipowej, drogą asfaltową na północny wschód do Gryżowa, z wyłączeniem terenów zabudowanych drogą do Ścinawy 
Nyskiej, z wyłączeniem terenów zabudowanych drogą do Jagienicy, a następnie drogami gruntowymi generalnie na północ 
do Rynarcic, drogami gruntowymi do Kuropasu z wyłączeniem terenów zabudowanych, dalej drogą w kierunku Korfantowa, 
na wysokości miasta na północ i północny zachód do Ulanówka, na północ drogą asfaltową w kierunku Wierzbia i drogami 
gruntowymi w kierunku północno-wschodnim do Wojstraża, drogą w poprzek doliny z wyłączeniem terenów zabudowanych 
wsi. 
Niewielki fragment projektowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Ścinawy Niemodlińskiej” położony w 
południowo-zachodniej części gminy Nysa. 
 
Proponowany do objęcia ochroną Zespół Przyrodniczo- Krajobrazowy „Ujście Białej Głuchołaskiej”. 
Według art. 43 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku „zespołami przyrodniczo – krajobrazowymi są 
fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub 
estetyczne”. 
Według opracowania „Walory Przyrodnicze Miasta i Gminy Nysa” z 1999 roku oraz według „Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Nysa” z 2002 roku proponuje się objęcie ochroną w formie zespołu 
przyrodniczo – krajobrazowego ujściowych fragmentów rzeki Białej Głuchołaskiej. Proponowany do ochrony teren obejmuje 
ujściowy fragment doliny Białej Głuchołaskiej wraz z dużą częścią południowej krawędzi Zbiornika Nyskiego. Obszar 
charakteryzuje się bardzo wysoką bioróżnorodnością, dużymi walorami krajobrazowymi związanymi ze zróżnicowaniem 
wysokości skarp doliny Białej Głuchołaskiej oraz mozaiką ekosystemów wodnych, łąkowych i zadrzewieniowych. W 
okolicach Siestrzychowic i przy ujściu Białej Głuchołaskiej występują niewielkie kompleksy grądów środkowoeuropejskich. W 
strefie przybrzeżnej Zbiornika Nyskiego, w zależności od poziomu wody, wykształcają się różnego rodzaju zbiorowiska 
wodne, szuwarowe i zaroślowe. Na wilgotnych piaskach wykształcają się fitocenozy miejsc okresowo zalewanych, w których 
dominują rzadkie elementy naszej flory: ponikło igłowate, bebłek błotny, namulnik brzegowy i cibora brunatna. Ponadto rzeka 
Biała Głuchołaska jest środowiskiem życia rzadkich górskich i podgórskich gatunków ryb: piekielnicy, strzebli potokowej i 
głowacza pręgopłetwego. W ujściowym jej odcinku gniazdują rzadkie gatunki ptaków: trzciniak, strumieniówka i świerszczak. 
Południowy brzeg zbiornika jest najcenniejszy dla lęgowego ptactwa. Tylko w okresie wysokich stanów wód w tej części 
zbiornika gniazduje płaskonos i cyranka – bardzo rzadkie na Śląsku gatunki kaczek. W niskich łozowiskach swe gniazda 
zakładają: błotniak stawowy, bączek, mewa śmieszka i remiz. Na piaszczystych łachach, wyspach i zalewanych łozowiskach 
gniazdują bardzo rzadkie na Śląsku: mewa czarnogłowa (drugie stanowisko na Śląsku), mewa pospolita, rybitwa rzeczna, 
rybitwa białoczelna (jedyne stanowisko w województwie opolskim) i sieweczka obrożna (drugie stanowisko w województwie 
opolskim). 
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Proponowany do objęcia ochroną Zespół przyrodniczo krajobrazowy „Dolina Nysy”. 
Teren ten obejmuje ujściowy fragment doliny Białej Głuchołaskiej wraz z dużą częścią południowej krawędzi Zbiornika 
Nyskiego. Obszar charakteryzuje się bardzo wysoką bioróżnorodnością, dużymi walorami krajobrazowymi związanymi ze 
zróżnicowaniem wysokości skarp doliny Białej oraz mozaiką ekosystemów wodnych, łąkowych, zadrzewieniowych. W 
okolicach Siestrzychowic i przy ujściu Białej Głuchołaskiej występują niewielkie kompleksy grądów środkowoeuropejskich 
Galio sylvatici-Carpinetum. W strefie przybrzeżnej Zbiornika Nyskiego, w zależności od poziomu wody, wykształcają się 
różnego rodzaju zbiorowiska wodne, szuwarowe i zaroślowe. Na wilgotnych piaskach wykształcają się fitocenozy terofitów 
miejsc okresowo zalewanych z klasy Isoëto- Nanojuncetea, w których dominują rzadkie elementy naszej flory: ponikło 
igłowate Eleocharis acicularis, bebłek błotny Peplis portula, namulnik brzegowy Limosella  aquatica i cibora brunatna 
Cyperus fuscus. Biała Głuchołaska jest środowiskiem życia rzadkich górskich i podgórskich gatunków  ryb: piekielnicy, 
strzebli potokowej i głowacza pręgopłetwego. W ujściowym jej odcinku gniazdują rzadkie gatunki ptaków: trzciniak, 
strumieniówka i świerszczak. Południowy brzeg zbiornika jest najcenniejszy dla lęgowego ptactwa. 
 
Proponowany do objęcia ochroną użytek ekologiczny „Kamienickie Łąki”. 
Teren ten obejmuje fragment podmokłych łąk położonych w dolinie Kamienicy poniżej Hajduk Nyskich. Łąki współwystępują 
z licznymi zadrzewieniami, które dodatkowo wzbogacają bioróżnorodność terenu i jego walory krajobrazowe. Interesujący 
charakter mają strefy ekotonowe pomiędzy różnymi typami  ekosystemów. Jest to obszar występowania wielu dobrze 
wykształconych zbiorowisk  łąkowych i turzycowych, m.in. zespołu sitowia leśnego Scirpetum sylvatici, zespołu wiązówki 
błotnej i bodziszka błotnego Filipendulo-Geranietum oraz zespołu Turzycy  zaostrzonej Caricetum gracilis. Gniazdują tu 
gatunki ptaków charakterystyczne dla dobrze zachowanych dolin rzecznych i terenów wilgotnych: świergotek łąkowy (jedyne 
stanowisko w gminie), świerszczak i strumieniówka. 
 
3. Środowisko kulturowe. 
O wartościach historycznie wykształconego urbanistycznego układu zabudowy miasta  decyduje przede wszystkim jego 
zespół śródmiejski z zabudową zabytkową, a dla układów ruralistycznych historycznie rozplanowany układ komunikacyjny 
oraz układ przestrzenny zabudowy, stanowiący panoramę wsi w powiązaniu z krajobrazem naturalnym. Objęte ochroną 
obiekty i obszary środowiska kulturowego stanowią o tożsamości miejsca. Uwzględnianie faktu ich występowania, a także 
harmonizowanie charakteru zabudowy współczesnej z zabytkową, powinno mieć swoje odzwierciedlenie w opracowywanych 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.  
Projekt zmiany Studium zachowuje zasady ustalone w zakresie ochrony środowiska kulturowego w poprzedniej edycji 
Studium, w tym w zakresie ochrony zabytków architektury, w zakresie ochrony stanowisk archeologicznych oraz utrzymuje 
strefy ochrony konserwatorskiej: 

A    - ścisłej ochrony konserwatorskiej i archeologicznej miasta,  
B    - strefa ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego oraz zabytkowych elementów zagospodarowania, 

obejmująca obszar przyległy do strefy „A” i niewielkie kompleksy zabudowy zwartej sprzed 1945 r. oraz 
elementy zagospodarowania na terenach wiejskich, 

E     -  ekspozycji bezpośredniej obszarów objętych ścisłą ochroną , 
K     -  strefa ochrony krajobrazu, chroniąca sylwetę zespołu zabudowy śródmiejskiej miasta, 
OW -  strefa obserwacji archeologicznej, 
W    - stanowiska archeologiczne. 

  
4. Infrastruktura techniczna. 

4.1. Odpady. 
Gmina objęta jest selektywną zbiórką odpadów. Od dnia 1 lipca 2013 r. do końca 2015 r. za odbieranie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości odpowiedzialna jest spółka gminna „EKOM”. 
Gmina Nysa posiada dwa składowiska odpadów komunalnych: w Domaszkowicach i Goświnowicach. Składowisko odpadów 
w Goświnowicach jest nieczynne i przeznaczone do rekultywacji. Gminne składowisko odpadów komunalnych w 
Domaszkowicach oddano do użytkowania w 2000 roku.  
Charakterystyka dotycząca składowiska w Domaszkowicach przedstawia się następująco: 

• typ: składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne; 
• korzystanie: 4 gminy: Nysa (100%), Pakosławice (100%), Otmuchów (85%), Korfantów (5%); 
• ilość odpadów przyjmowanych w ciągu doby: 85 Mg/d. 

Składowisko w Domaszkowicach posiada decyzję zezwalającą na przyjmowanie, przetwarzanie i składowanie odpadów z 
dnia 13.06.2003 roku – decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji środowiska znak: ŚR.III-HS-6621-4/03 wydaną przez 
Wojewodę Opolskiego. Planuje się utworzenie Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami (RCGO) w Domaszkowicach. 
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4.2. Sieć wodociągowa. 
Na koniec 2012 roku gmina Nysa była zaopatrywana w wodę przez sieć wodociągową rozdzielczą o długości 295,3 km z 
6026 połączeniami prowadzącymi do budynków. Sieć wodociągowa obejmuje wszystkie miejscowości. W 2012 roku 
dostarczono mieszkańcom 2299,4 tyś. m³ wody. 
Do obiektów zaopatrujących gminę w wodę należą: 
� SUW Siestrzechowice - ujęcie wody posiada ustanowioną strefę ochronną: teren ochrony bezpośredniej i teren 

ochrony pośredniej ustanowione Rozporządzeniem Dyrektora RZGW we Wrocławiu z dnia 15.12.2004 r. ze zm.; 
� SUW Wierzbięcice - ujęcie posiada również strefę ochronną terenu ochrony bezpośredniej dla studni 4, 5 i 6 

ustalone Decyzją nr ROŚ.IV.3223 – 19/2003 z dnia 12.08.2003 r.; 
� SUW Goświnowice - ujęcie posiada strefy ochronne, teren ochrony bezpośredniej dla studni nr 3, 4 i 5 

ustanowione zostały Decyzją ROŚ.6320.2.2012.JM z dnia 11.01.2013 r.; 
� Zakup wody w Hajdukach Nyskich. 

 
4.3. System kanalizacji i oczyszczalnie ścieków. 

Na koniec 2012 roku długość sieci kanalizacyjnej wynosiła 236,5 km z 5885 przyłączami kanalizacyjnymi. W tym samym 
roku odprowadzono siecią kanalizacji sanitarnej z Gminy Nysa 2404,7 tyś. m³ ścieków sanitarnych, z Gminy Głuchołazy 
1200,4 tys. m³, z Gminy Otmuchów 204,9 tys. m³. 
Na terenie gminy zlokalizowana jest jedna oczyszczalnia ścieków. Obiekt ten to, zlokalizowana w północno – wschodniej 
części Nysy przy ujściu kanału Bielawskiego do rzeki Nysy Kłodzkiej, mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków ze 
stacją chemiczną do usuwania fosforu oraz pełną przeróbką osadu ściekowego, o przepustowości projektowanej 28000 
m³/dobę. Obiekt przyjmuje ścieki z miasta i gminy Nysa oraz z Głuchołaz i Otmuchowa.. 
 

4.4. Zaopatrzenie w energię cieplną. 
Potrzeby cieplne mieszkańców oraz przedsiębiorców gminy Nysa zaspokajane są przez ciepłownię centralną o łącznej mocy 
87,495 MW oraz 6 kotłowni lokalnych o mocy 0,750 MW. Infrastruktura ta jest własnością Nyskiej Energetyki Cieplnej sp. z. 
o.o. Miejski system ciepłowniczy charakteryzuje się następującymi parametrami i obejmuje : 
� ciepłownię centralną o mocy 87,495 MW zlokalizowaną przy ul. Jagiellońskiej 10 a, która posiada 2 kotły o łącznej 

mocy 58,2 MW zasilane węglem kamiennym, 2 kotły o łącznej mocy 11,6 MW zasilane gazem ziemnym,  jeden 
kocioł o mocy 16,5 MW zasilany alternatywnie gazem ziemnym lub olejem opałowym oraz układ chłodzenia 
kogeneracji o mocy cieplnej 1,195 MW. Roczna produkcja ciepła kształtuje się na poziomie 400 – 480 tyś.  GJ 
ciepła przy rocznym zużyciu około 19 – 25 tyś. ton węgla miału, 200 – 250 ton węgla groszku oraz 2,5 – 3,0 mln.  
m³ gazu ziemnego; 

� sieć cieplna wysokich parametrów posiada długość około 36 km, w tym ok. 23 km sieci cieplnej preizolowanej 
(łącznie z zewnętrzną instalacją odbiorczą węzłów grupowych) wybudowanej po 1995 roku. Sieć tradycyjna 
budowana była w latach 1975 – 1994. System ciepłowniczy zasilany jest w zależności od temperatur 
zewnętrznych wodą o parametrach pracy: 150/80 °C. Ponadto do systemu należy 7,2 km zewnętrznej instalacji 
odbiorczej z węzłów grupowych. Parametry pracy tych instalacji to: 95/70 °C; 

� węzły cieplne : ogółem  w ilości 294 , w tym 196 węzłów NEC – Nysa Sp. z o.o.; 
� miejski system ciepłowniczy ogrzewa około 835 tyś. m² powierzchni budynków (3,567 mln m³ kubatury) z czego 

około 574 tyś. to powierzchnia mieszkalna, a 261 tyś. to obiekty przemysłowe, usługowe i użyteczności 
publicznej; 

� całkowite zapotrzebowanie mocy cieplnej wynosi w sezonie grzewczym 70,2 MW, a w sezonie letnim ok. 6  MW. 
Powierzchnia lokali objętych dostawą ciepłej wody użytkowej wynosi ok.  233 tyś  m² z czego 185 tyś. m² to 
powierzchnia mieszkaniowa. 

 
4.5. Zaopatrzenie w energię elektryczną. 

Na terenie gminy Nysa znajduje się fragment przesyłowej linii elektroenergetycznej o napięciu 220 kV relacji Groszowice – 
Ząbkowice, która stanowi własność Polskich Sieci Elektoenergetycznych – Południe SA (PSE SA). Przewiduje się 
ewentualną budowę linii elektroenergetycznej 400 kV albo linii wielotorowej, wielonapięciowej po trasie istniejącej linii 220 kV 
Groszowice – Ząbkowice. 
Obiekty istniejące i planowane to ważne elementy sieci przesyłowej krajowego systemu elektroenergetycznego pozwalające 
na wyprowadzenie znacznej mocy elektrycznej z elektrowni. Liniami tymi dosyłana jest moc elektryczna do stacji 
elektroenergetycznych 400/220/110 kV i 220/110 kV, z których poprzez sieć dystrybucyjną (obiekty o napięciu 110 kV i 
niższym) przesyłana jest energia elektryczna także do odbiorców bytowo – komunalnych i przemysłowych znajdujących się 
na terenie gminy Nysa. 

Grupa Tauron SA, Oddział w Opolu posiada na terenie gminy następujące urządzenia: 
- napowietrzne linie elektroenergetyczne 110 kV: 
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• dwutorowa relacji: Hajduki Bodzanów, Hajduki- Prudnik,  
• dwutorowa relacji: Hajduki - Zdzieszwice, Hajduki - Ceglana,  
• dwutorowa relacji: Hajduki - Orlęta, Hajduki -Grodków,  
• jednotorowa relacji: Hajduki - Grodków, 
• jednotorowa relacji: Orlęta - Cieszanowice, 
• jednotorowa relacji: Hajduki - Orlęta, 
• jednotorowa relacji: Hajduki - Paczków,  

- dwie stacje 110/15kV: Orlęta i Hajduki, 
- rozdzielnie sieciowe 15kV w m. Radzikowie i Morów, 
- linie napowietrzne i kablowe 15 kV 
- stacje transformatorowe 15/0,4 kV,  
- sieć elektroenergetyczna 0,4 kV. 

Dostawa energii do odbiorców odbywa się liniami średniego (15 kV) i niskiego (0,4 kV) napięcia, pracujących w układzie 
pętlowym na obszarze miejskim i układzie wrzecionowym na obszarze wiejskim. Wszystkie miejscowości na terenie gminy 
są zelektryfikowane. 
 

4.6. Sieć gazowa. 
Operator Gazociągów Przesyłowych „Gaz – System” SA, Oddział w Świerklanach posiada na terenie gminy Nysa 
następującą infrastrukturę: 
� gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Lewin Brzeski – Nysa DN 250 PN 4,0 MPa;  
� gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Lewin Brzeski – Nysa DN 150 PN 4,0 MPa, odgałęzienie od gazociągu do SRP Io 

Nysa I; 
� gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Prudnik – Nysa DN 200 PN 4,0 MPa; 

- odgałęzienie od gazociągu do SRP Io Wyszków DN 100 PN 4,0 MPa; 
- odgałęzienie od gazociągu do SRP Io Polsnack DN 80 PN 4,0 MPa; 
- odgałęzienie od gazociągu do SRP Io Nysa II DN 100 PN 4,0 MPa. 

Na terenie objętym opracowaniem zlokalizowane są następujące stacje redukcyjno – pomiarowe: 
� SRP Io Nysa I ul. Grodkowska o przepustowości Q = 5000 nm³/h; 
� SRP Io Nysa II o przepustowości Q = 3000 nm³/h; 
� SRP Io Wyszków o przepustowości Q = 600 nm³/h; 
� SP Hanuszów przepustowości Q = 18 000 nm³/h. 
Ponadto przez teren gminy przebiega kabel ziemny łączący szafkę stacji ochrony katodowej z gazociągiem wysokiego 
ciśnienia relacji Lewin Brzeski – Paczków DN 150 PN 4,0 MPa. Wyżej wymieniona infrastruktura umożliwia dostawy i 
zaopatrzenie mieszkańców miasta w gaz przewodowy. 
Ponadto planuje się budowę gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Lewin Brzeski – Nysa o parametrach DN 300 PN 8,4 Mpa 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 
 

4.7. Melioracje. 
Na terenie gminy Nysa łączna powierzchnia gruntów zmeliorowanych wynosi 6749 ha, w tym: 5473 ha gruntów ornych i 
1276 ha użytków zielonych. Natomiast wśród gruntów zmeliorowanych, zdrenowanych jest łącznie 3951 ha, w tym: 3482 ha 
gruntów ornych i 469 ha użytków zielonych. Powyższe oznacza, że użytki rolne zmeliorowane stanowią 45,44% ogólnej 
powierzchni użytków rolnych w gminie (w tym zdrenowane – 26,60%). Całkowita długość cieków podstawowych wynosi na 
terenie gminy Nysa 62,350 km, w tym 40,378 km jest uregulowanych, natomiast całkowita długość rowów szczegółowych 
wynosi 216,5 km co oznacza, że średnio na 100 ha użytków rolnych przypada 1,46 km rowów szczegółowych. 
Istotny wpływ na prowadzenie racjonalnej gospodarki wodnej mają rozmiary i techniczna sprawność urządzeń wodnych. 
Ponieważ nadmiar wód w glebie, podobnie jak ich niedobór, negatywnie wpływają na jej wydajność, to tworzenie 
optymalnych warunków wilgotnościowych i powietrznych poprzez melioracje, dzięki którym można regulować poziom wód 
gruntowych oraz odpływ nadmiaru wód opadowych, staje się koniecznością. Prawidłowe funkcjonowanie systemów 
melioracyjnych jest uzależnione od ich właściwej eksploatacji i konserwacji. Odpowiedzialność za właściwe utrzymywanie 
urządzeń melioracji wodnych spoczywa na zainteresowanych właścicielach gruntów. Stan urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych na terenie gminy Nysa jest niezadowalający. Według analiz wykonanych na potrzeby sporządzenia 
gminnego Programu Ochrony Środowiska większość urządzeń melioracyjnych wymaga odbudowy lub modernizacji. 
 

4.8. Elektrownie wodne. 
Na terenie gminy Nysa zlokalizowane są 2 elektrownie wodne: 

• „Nysa” – o mocy generowanej 0,74 MW; 
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• „Głębinów” – o mocy generowanej 3,04 MW. 
 

4.9. Elektrownie wiatrowe. 
W północnej części gminy na Wysoczyźnie Nyskiej istnieją korzystne uwarunkowania naturalne (anemograficzne), 
umożliwiające pozyskiwanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł na bazie siły wiatru. W obowiązującym Studium 
wprowadzone zostały obszary, na których dopuszcza się lokalizację elektrowni wiatrowych. Niniejsza edycja Studium nie 
przewiduje zmian w zakresie wyznaczonych wówczas obszarów, jednakże dostosowuje nazewnictwo do sformułowań 
umieszczonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. zamiast „terenów rolnych, na których 
dopuszcza się lokalizowanie  elektrowni wiatrowych” wprowadza się „granice obszarów rozmieszczenia urządzeń 
wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW wraz ze strefami ochronnymi. Strefy 
te stanowią granicę ww. obszarów i znajdują się głównie na terenach rolnych, poza terenami zabudowy mieszkaniowej i 
innymi terenami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi. W strefach tych obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu. 
Obowiązuje tu lokalizowanie turbin wiatrowych w odległości 500 m od budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi (w tym 
budynków mieszkalnych) oraz 200 m od terenów lasów.  
Według wskazań Polskiej Akademii Nauk w Warszawie zamieszczonych w opracowaniu pt. „Analiza zdolności przesyłowych 
i wpływ elektrowni wiatrowych na zdrowie człowieka oraz środowisko przyrodnicze” autorstwa J. Baranowskiego, S. 
Borowskiego, J. Mikołajczaka, P. Milewskiego (opracowanie jest elementem raportu „Energetyka wiatrowa w kontekście 
ochrony krajobrazu przyrodniczego i kulturowego w województwie kujawsko-pomorskim” opublikowanym w styczniu 2012 r. i 
wykonanym na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego województwa kujawsko-pomorskiego), odległość między siedzibami 
ludzkimi a elektrowniami wiatrowymi powinna wynosić minimum 500 m. W odległości tej nie stwierdza się przekroczeń w 
ciągu dnia dopuszczalnych norm natężenia hałasu słyszalnego w pobliżu siłowni wiatrowych. Także nocą w miejscach 
oddalonych co najmniej 500-600 m od wieży siłowni poziom hałasu jest zgodny z normami. Zaznacza się jednak, że 
bezpieczne odległości nie mają jeszcze odzwierciedlenia w przepisach prawnych.  
 

4.10. System komunikacji. 
System komunikacji drogowej. 
Przez teren gminy przebiegają 2 drogi krajowe:: 

� nr 41: Nysa – Prudnik – Trzebina (Bartultovice); 
� nr 46: Szczekociny – Częstochowa – Lubliniec – Ozimek – Opole – Niemodlin – Nysa – Otmuchów – 

Paczków – Złoty Stok – Kłodzko; 
oraz 3 drogi wojewódzkie: 

� nr 406: Nysa – Jasienica Dolna – Wierzbie – Włostowa. 
� nr 407: Nysa – Korfantów – Łącznik. 
� nr 411: Nysa – Głuchołazy – Konradów (Zlaté Hory). 

Zmiana Studium w zakresie komunikacji wprowadza następujące zapisy: 
• Planuję się budowę obwodnicy miasta Nysa. 
• Dla projektowanej obwodnicy planuje się 2 węzły komunikacyjne: skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1663 O (kierunek 

Jędrzychów - Radzikowice) oraz z drogą krajową nr 46. 
• Planuje się modernizację drogi krajowej nr 46 relacji Kłodzko - Szczekociny do pełnych parametrów klasy GP wraz z 

budową obwodnicy Nysy - w przypadku rezygnacji z budowy obwodnicy. 
• Planuje się parkingi za drogą powiatową nr 1677 O (kierunek Nysa - Regulice), za którą zlokalizowano obustronne 

parkingi dla obsługi uczestników ruchu (tereny 2KS). 
• Planuje się modernizację drogi krajowej nr 41 relacji Nysa-granica państwa do pełnych parametrów klasy G wraz z 

budową obwodnicy w miejscowości Wierzbięcice. 
• Planuje się modernizację drogi wojewódzkiej nr 411 relacji Nysa-granica państwa do pełnych parametrów klasy G. 
• Planuje się modernizację drogi wojewódzkiej nr 406 relacji Nysa-Włostowa do pełnych parametrów klasy Z. 
• Planuje się modernizację drogi wojewódzkiej nr 407 relacji Nysa-Łącznik do pełnych parametrów klasy Z. 
 
Komunikacja kolejowa. 
Przez teren gminy przebiegają 3 linie kolejowe: 

• nr 137: Legnica – Jawor – Jaworzyna Śląska – Świdnica – Kamieniec Ząbkowicki – Nysa – Prudnik – Kędzierzyn 
Koźle – Gliwice – Katowice. Jest to dwutorowa (częściowo jednotorowa), niezelektryfikowana linia kolejowa 
państwowego znaczenia z przewagą ruchu towarowego. W miejscowościach: Legnica i Kędzierzyn – Koźle 
następuje połączenie z międzynarodowym szlakiem kolejowym E30 relacji: Lipsk – Drezno – Zgorzelec – Legnica 
– Wrocław – Katowice – Kraków – Lwów – Kijów. Natomiast w Kamieńcu Ząbkowickim ze szlakiem kolejowym 
łączącym: Wrocław z Kłodzkiem, Międzylesiem i Pragą.  
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• nr 287: Opole Zachodnie – Szydłów – Tułowice – Łambinowice – Nysa. Jest to jednotorowa, niezelektryfikowana 
linia kolejowa drugorzędnego znaczenia z przewagą ruchu towarowego. W miejscowości Opole następuje 
połączenie z międzynarodowym szlakiem kolejowym E30 relacji: Lipsk – Drezno – Zgorzelec – Legnica – Wrocław 
– Katowice – Kraków – Lwów – Kijów. nr 288: Nysa – Grodków – Brzeg. Jest to jednotorowa, niezelektryfikowana 
linia kolejowa drugorzędnego znaczenia z zawieszonym obecnie kursowaniem pociągów. W miejscowości Brzeg 
następuje połączenie z międzynarodowym szlakiem kolejowym E30 relacji: Lipsk – Drezno – Zgorzelec – Legnica 
– Wrocław – Katowice – Kraków – Lwów – Kijów. 

• nr 328: Nysa – Podkamień – Biała Nyska – Koperniki – Buków – Łąka. Jest to nieczynna, jednotorowa, 
niezelektryfikowana linia kolejowa drugorzędnego znaczenia. Wzdłuż szlaku znajdują się nieczynne przystanki 
kolejowe w miejscowościach: Podkamień, Biała Nyska i Koperniki. 

Zmiana Studium przewiduje modernizację ww. linii kolejowych. 
 
5. Informacje o problemach środowiska istotnych z punktu widzenia projektu zmiany Studium.  

Istniejące problemy ochrony środowiska, istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, to: 
- zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych wynikające z niedostatecznego skanalizowania obszaru i 

nadmiernym zużyciem środków chemicznych w rolnictwie; 
- emisja zanieczyszczeń atmosferycznych ze źródeł punktowych (użytkowanie instalacji grzewczych o niskiej 

sprawności opartych o paliwa stałe) oraz transportu; 
- niekontrolowany rozwój zabudowy, czego skutkiem może być pogorszenie walorów krajobrazowych; 
- uciążliwości wynikające z eksploatacji złóż (m.in. emisja zanieczyszczeń do atmosfery, hałas, degradacja 

krajobrazu) oraz rekultywacja terenów poeksploatacyjnych; 
- degradacja klimatu akustycznego w otoczeniu dróg i linii kolejowych. 

W odniesieniu do projektowanej zmiany Studium odniesienie mają rozwój kanalizacji w obrębie planowanych jednostek 
osadniczych, nadmierna emisja zanieczyszczeń ze źródeł punktowych oraz problematyka hałasu w otoczeniu dróg. 
 
6. Wpływ dotychczasowego sposobu zagospodarowania na stan środowiska oraz potencjalne zmiany w 

przypadku braku realizacji projektu studium. 
Dotychczasowy rozwój przestrzenny gminy Nysa doprowadził do znacznego przekształcenia krajobrazu. Na obszarach 
powstającej zabudowy nastąpiła degradacji gleb, przekształcenie naturalnego ukształtowania powierzchni terenu, likwidacji 
uległy ekosystemy, zlikwidowane zostały biologicznie czynne powierzchnie, na miejscu których powstała zabudowa i inne 
powierzchnie utwardzone, przekształceniu uległy również lokalne warunki wodne.  
Do zagrożenia środowiska ze strony terenów zainwestowanych dochodzi również zagrożenie związane z działalnością 
rolniczą oraz produkcyjną. Wraz z rozwojem urbanizacji nastąpił wzrost emisji zanieczyszczeń do środowiska poprzez 
wytwarzanie odpadów, zrzuty ścieków komunalnych oraz ścieków rolno- hodowlanych, co doprowadziło do przekształceń 
stanu naturalnego między innymi gleb, wód powierzchniowych i podziemnych czy powietrza.  
Zgodnie z wiedzą o strukturze i funkcjonowaniu ekosystemów wszystkie elementy biotyczne uwarunkowane są elementami 
abiotycznymi i jednocześnie wzajemnie na siebie wpływają i ulegają modyfikacji.  
W przypadku braku realizacji ustaleń projektu zmiany Studium dla gminy Nysa, umożliwiona zostanie przesadna aktywizacja 
terenów miasta oraz wsi. Zahamowane zostaną działania zmierzające do wprowadzenia ładu przestrzennego i wdrożenia 
zasad zrównoważonego rozwoju, polegającego na wykorzystywaniu przez człowieka zasobów przyrody przy minimalnych 
represjach na środowisko. Niniejsza zmiana Studium zmniejsza o ok. 50% wielkość terenów przeznaczonych pod 
zainwestowanie w stosunku do obowiązującego Studium z 2009 r. Realizacja ustaleń zmiany Studium przyczyni się do 
optymalizacji terenów pod nowe inwestycje, z korzyścią dla środowiska. 
Przy ustalaniu kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w projekcie zmiany Studium znaczący wpływ miała 
analiza uwarunkowań przyrodniczych i antropologicznych, wynikających z istniejącego stanu zagospodarowania terenu 
gminy, a także warunków ekofizjograficznych, w tym rzeźby terenu, budowy geologicznej, wód podziemnych 
i powierzchniowych, gleb, szaty roślinnej, surowców mineralnych, obszarów i obiektów przyrodniczych prawnie chronionych 
oraz podlegających prawnej ochronie wartości kulturowych.  
 
7. Informacja o zawartości projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego. 
Zmieniane Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa z 2009 r. obejmuje część 
tekstową i graficzną. Tekst Studium składa się z trzech części: Wstępu, Uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego 
gminy Nysa oraz Kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa. Integralną częścią projektu Studium stanowią 
dwa rysunki: Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa i Kierunki zagospodarowania przestrzennego 
gminy Nysa. 
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Analizowana zmiana Studium wprowadza zmiany w części tekstowej w obowiązującym dokumencie z 2009 r., polegające 
głównie na aktualizacji danych oraz uwzględnienia wniosków organów i instytucji, o których mowa w ustawie o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennych, przesłanych w wyniku zawiadomienia do sporządzenia niniejszej zmiany. Natomiast w 
części rysunkowej „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” zmniejszono tereny pod nowe zainwestowanie oraz 
skorygowano oraz wrysowano nowoustanowione i planowane elementy ochrony środowiska i przyrody.  
Mając na uwadze, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 
projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r., Nr 118, poz. 1233) 
projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy polegającej na uzupełnieniu 
studium o pojedyncze ustalenia, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
wykłada się do publicznego wglądu w formie ujednoliconego projektu studium z wyróżnieniem projektowanej zmiany. 
Ujednolicona forma projektu studium stanowi załącznik do uchwały o uchwaleniu studium. 
W związku z powyższym zostaje zachowany układ dokumentu, a wszelkie zmiany w ustaleniach zostały naniesione na 
szarym tle. Struktura zmienianego dokumentu przedstawia się następująco: 
1. Wstęp                                   
1.1. Wprowadzenie            
1.2. Zakres opracowania           
1.3. Podstawa prawna                                      
1.4. Cele Studium            
Część I. Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa 
1. Uwarunkowania geograficzne        
1. 1. Położenie geograficzne          
1. 2. Położenie administracyjne         
1. 3. Klimat           
1. 4. Geologia           
1. 5. Geomorfologia          
1. 6. Hydrologia           
1. 7. Gleby           
1. 8. Roślinność          
1. 9. Zwierzęta           
1. 10. Ochrona przyrody         
1. 11. Warunki podłoża budowlanego        
2. Uwarunkowania historyczne        
2. 1. Historia i osadnictwo         
2. 2. Zabytki           
2. 3. Stanowiska archeologiczne        
2. 4. Strefy konserwatorskie         
3. Sfera społeczna          
3. 1. Struktura funkcjonalno – przestrzenna       
3. 2. Demografia          
3. 3. Rynek pracy          
3. 4. Bezrobocie          
3. 5. Ochrona zdrowia i opieka społeczna       
3. 6. Oświata i wychowanie         
3. 7. Kultura          
3. 8. Sport           
3. 9. Gospodarka mieszkaniowa        
3. 10. Bezpieczeństwo publiczne        
3. 11. Administracja samorządowa        
3. 12. Organizacje społeczne         
4. Gospodarka           
4. 1. Rolnictwo i leśnictwo         
4. 2. Działalności produkcyjne          
4. 3. Usługi rynkowe          
4. 4. Turystyka           
5. Infrastruktura techniczna         
5. 1. Komunikacja          
5. 2. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna        
5. 3. Sieć gazowa          
5. 4. Elektroenergetyka          
5. 5. Ciepłownictwo          
5. 6. Telekomunikacja i łączność        
5. 7. Gospodarka odpadami         
5. 8. Melioracje i urządzenia wodne        
5. 9. Cmentarze          
5. 10. Obiekty obrony cywilnej         
6. Obiekty i tereny chronione          
6. 1. Ochrona przyrodniczo – rolnicza        
6. 2. Ochrona kulturowa          
6. 3. Ograniczenia użytkowania terenu związane z infrastrukturą techniczną   
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7. Uwarunkowania własnościowe                                                                                     
8. Podsumowanie          
8. 1. Wnioski           
8. 2. Strategia Rozwoju Gminy Nysa na lata 2004 – 2015     
LITERATURA           
Część II. Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa 
1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej Gminy    
1.1. Struktura funkcjonalno – przestrzenna   
1.2. Funkcja mieszkaniowa    
1.3. Funkcja usługowa                                                        
1.4. Funkcja turystyczna                                            
1.5. Funkcja przemysłowa, produkcyjna                                                               
1.6. Funkcja rolnicza                                                                                           
1.7. Funkcja leśna                                                                                               
2. Kierunki zagospodarowania oraz użytkowania terenów                             
2.1. Ogólne zasady i standardy zagospodarowania przestrzennego                    
2.2. Szczegółowe zasady i standardy zagospodarowania przestrzennego          
3. Zasady ochrony środowiska i jego zasobów, przyrody i krajobrazu naturalnego  
3.1. Ogólne zasady ochrony środowiska                                                              
3.2. Szczegółowe zasady ochrony środowiska                                                      
4. Zasady ochrony dziedzictwa i krajobrazu kulturowego                                
4.1. Szczegółowe zasady ochrony dziedzictwa kulturowego     
4.2. Zabytki architektury     
4.3. Stanowiska archeologiczne    
4.4. Strefy ochrony konserwatorskiej                                                                    
5. Kierunki rozwoju systemów komunikacji                                                        
5.1. System komunikacji drogowej                                                                        
5.2. Parkingi                                                                                                        
5.3. System komunikacji pieszej i rowerowej                           
5.4. Komunikacja kolejowa                                                                                 
6. Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej                                                 
6.1. Zaopatrzenie w wodę                                                                                   
6.2. Odprowadzanie i unieszkodliwianie ścieków                                                  
6.3. Energetyka                                                                                                  
6.4. Zaopatrzenie w gaz                                                                                  
6.5. Ciepłownictwo                                                                                             
6.6. Telekomunikacja                                                                                          
8.7. Gospodarka odpadami    
6.8. Melioracja    
7. Zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej               
8. Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi, osuwania się mas ziemnych  
9. Obszary pomników zagłady i ich strefy ochronne                 
10. Tereny zamknięte i ich strefy ochronne                   
11. Strefy i obszary chronione                   
12. Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji            
13. Obszary lokalizacji inwestycji celu publicznego                 
14. Narzędzia realizacji studium                   
14.1. Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego             
14.2. Ogólne zalecenia dotyczące przystępowania do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
14.3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporządzane na podstawie przepisów szczególnych  
14.4. Obszary, dla których Gmina zamierza sporządzić miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego           
14.5. Wykaz zadań rządowych i samorządowych                 
15. Uzasadnienie przyjętych rozwiązań oraz synteza studium.                
 

Tereny funkcjonalne w studium.  
W zmianie Studium w części tekstowej zachowano ustalenia dla terenów funkcjonalnych z obowiązującego Studium, których 
oddziaływania na środowisko były badane w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko przeprowadzonej na 
potrzeby ww. Studium z 2009 r. Zapisy te zweryfikowano i doprecyzowano. Natomiast w części graficznej skorygowano 
oznaczenia symboli wynikające z istniejącego zagospodarowania oraz z przeznaczeń ustalonych w obowiązujących 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowo zmniejszono tereny pod potencjalne zainwestowanie 
w stosunku do obowiązującego Studium, co wynika z braku możliwości uzyskania zgód na zmianę przeznaczenia gruntów 
rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. 
 
MUC - Teren śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowej i usługowej o wysokiej intensywności; 
MWU -  Tereny zabudowy usługowo - handlowo - mieszkaniowej o wysokiej intensywności;  
1MSU - Tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej o średniej intensywności; 
2MSU - Tereny projektowanej zabudowy mieszkaniowej o średniej intensywności; 
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1MNU - Tereny istniejącej zabudowy o niskiej intensywności; 
2MNU - Tereny projektowanej zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności; 
1MUN - Tereny istniejącej wiejskiej zabudowy o niskiej;  
2MUN - Tereny projektowanej wiejskiej zabudowy mieszkaniowej i usługowej o niskiej intensywności; 
1US - Tereny istniejących usług sportu i rekreacji; 
2US - Tereny projektowanych usług sportu i rekreacji; 
1UT - Tereny istniejących usług turystycznych; 
2UT - Tereny projektowanych usług turystycznych; 
1AG - Tereny istniejących aktywności gospodarczych; 
2AG - Tereny projektowanych aktywności gospodarczych; 
UC - Tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2; 
1R - Tereny rolne;  
ZL - Tereny lasów; 
ZLp Tereny projektowanych zalesień; 
ZP - Tereny zieleni urządzonej obejmują tereny zieleni parkowej, urządzonej, izolacyjnej oraz nieurządzonej; 
1ZD - Tereny istniejących ogródków działkowo – rekreacyjnych; 
2ZD - Tereny projektowanych ogrodów działkowych; 
1ZC - Tereny czynnych cmentarzy;  
2ZC - Tereny projektowanych cmentarzy; 
WS - Tereny wód powierzchniowych; 
1KD(GP) - Droga klasy głównej ruchu przyśpieszonego; 
1KD(G) - Droga klasy głównej; 
2KD(G) - Droga klasy głównej; 
1KD(Z) - Droga klasy zbiorczej; 
2KD(Z) - Projektowana droga klasy zbiorczej; 
1KD(L) - Droga klasy lokalnej; 
1 KS - Tereny obsługi komunikacji samochodowej – parkingów; 
2 KS - Tereny obsługi komunikacji samochodowej – parkingów; 
IT - Tereny infrastruktury technicznej; 
IT/NO - Tereny obiektów i urządzeń odprowadzania i oczyszczania ścieków; 
IT/NU - Tereny obiektów i urządzeń składowiska odpadów komunalnych; 
TZ - Tereny zamknięte kolei. 
 
8. Zakres dokonanych zmian w obowiązującym Studium. 
W kierunkach zagospodarowania przestrzennego w opracowywanej zmianie Studium zostały wniesione następujące zmiany: 

1) w zakresie terenów funkcjonalnych: 
− zmniejszono 2MUN (tereny projektowanej wiejskiej zabudowy mieszkaniowej i usługowej o niskiej 

intensywności) w następujących miejscowościach: Biała Nyska, Domaszkowice, Głębinów, Goświnowice, 
Hajduki Nyskie, Hanuszów, Iława, Jędrzychów, Konradowa, Koperniki, Kubice, Lipowa, Morów, Podkamień, 
Przełęk, Regulice, Rusocin, Sękowice, Siestrzechowice, Skorochów, Wierzbięcice, Złotogłowice, 

− zmniejszono 2MSU (tereny projektowanej zabudowy mieszkaniowej o średniej intensywności) w mieście 
Nysa, 

− zmniejszono 2MNU (tereny projektowanej wiejskiej zabudowy mieszkaniowej i usługowej o niskiej 
intensywności) w mieście Nysa, 

− zmniejszono 2AG (tereny projektowanych aktywności gospodarczych) w mieście Nysa, Złotogłowicach i 
Rusocinie, 

− zwiększono 2AG (tereny projektowanych aktywności gospodarczych) w obrębach Goświnowice-
Radzikowice. 

2) w zakresie rozwoju systemu komunikacji: 
− zaktualizowano przebieg obwodnicy miasta Nysa, 
− przewidziano modernizację dróg krajowych i wojewódzkich; 
− zaplanowano modernizację linii kolejowych; 

3) w zakresie zasad ochrony środowiska i jego zasobów, przyrody i krajobrazu naturalnego: 
− dla form ochrony przyrody obowiązują zapisy ustawy o ochronie przyrody oraz zawarte w aktach 

ustanawiających niniejsze formy: Otmuchowsko-Nyski Obszar Chronionego Krajobrazu i jego proponowanego 
powiększenie, obszar NATURA 2000 specjalnej ochrony ptaków „Zbiornik Nyski" (PLB160002), obszary 
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NATURA 2000 mające znaczenie dla Wspólnoty  „Forty Nyskie'' (PLH160001) i „Przyłęk nad Białą 
Głuchołaską" (PLH160016), rezerwat przyrody "Przyłęk" i jego proponowanego powiększenia; 

4) w zakresie zasad ochrony dziedzictwa i krajobrazu kulturowego: 
− zaktualizowano wykazy obiektów wpisanych do ewidencji i rejestru zabytków, 

5) w zakresie kierunków rozwoju infrastruktury technicznej: 
− zaplanowano rozwój i modernizację linii elektroenergetycznych, sieci gazowych i innych obiektów 

infrastruktury technicznej; 
− budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Lewin Brzeski – Nysa o parametrach DN 300 PN 8,4 Mpa wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą. 
6) w zakresie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych: 

− zaktualizowano zasięgi obszarów szczególnego i potencjalnego zagrożenia powodzią, 
− na obszarze gminy wyznaczono tereny zagrożeń osuwiskowych: w Złotogłowicach (osuwisko występuje na 

krawędzi doliny Nysy Kłodzkiej), w Domaszkowicach (na obszarze zalesionym w południowowschodniej 
części wsi) i 2 w Hajdukach Nyskich przy rzece Kamienica. Na obszarze Gminy Nysa lokalnie występują 
warunki naturalnych zagrożeń ze strony istniejącej rzeźby. Znaczne nachylenia istniejących zboczy dolinnych 
powodują, iż występuje potencjalne zagrożenie osuwiskami. Na rysunku zmiany Studium zaznaczono ww. 
zagrożenia osuwania się mas ziemnych, 

7) w zakresie obszarów lokalizacji inwestycji celu publicznego: 
− budowa obwodnicy Nysy  
− modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego – etap I, 
− modernizacja części osadowej oczyszczalni ścieków Opole, Nysa, Brzeg, 
− utworzenie Południowo-Zachodniego Regionu Gospodarki Odpadami w Domaszkowicach, 

8) w zakresie wykazu zadań rządowych i samorządowych: 
− modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego – etap I – Program 

Operacyjny Infrastruktura i  Środowisko 2007-2013, 
− modernizacja części osadowej oczyszczalni ścieków w Nysie – Krajowy program oczyszczania ścieków 

komunalnych, 
− budowa obwodnicy Nysy i Niemodlina w ciągu drogi krajowej nr 41 i 46 na odcinku obwodnicy Nysy – 

Program budowy dróg krajowych na lata 2008-2012, 
− południowo – zachodni Region Gospodarki Odpadami – Wojewódzki Program Gospodarki Odpadami. 

9) W zakresie energetyki odnawialnej: 
− zmieniono nazwę: „terenów rolnych, na których dopuszcza się lokalizowanie  elektrowni wiatrowych” na  

„obszary rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy 
przekraczającej 100 kW wraz ze strefami ochronnymi”. 

 

9. Prognozowane oddziaływania ustaleń zmiany Studium na środowisko. 
Na podstawie analizy projektu zmiany Studium wyznaczono główne projektowane zmiany, inwestycje i ustalenia, które 
wpłyną na zmianę stanu istniejącego, a tym samym wywierać będą wpływ na środowisko. Na potrzeby niniejszej prognozy 
usystematyzowano powyższe ustalenia projektu zmiany Studium w cztery główne grupy, w ramach których wyróżniono 
najistotniejsze działania.  

 
 Zmiany w zagospodarowaniu terenu:  
- zmniejszenie terenów pod potencjalną zabudowę (2MUN, 2MSU, 2MNU, 2AG),  
- zwiększono 2AG (tereny projektowanych aktywności gospodarczych) w obrębach Goświnowice-Radzikowice..  
 
Inwestycje z zakresu infrastruktury komunikacyjnej: 
- budowa obwodnicy miasta Nysa, 
- modernizacja istniejącej sieci dróg,  
- modernizacja linii kolejowych.  
 
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej: 
- budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Lewin Brzeski – Nysa o parametrach DN 300 PN 8,4 Mpa wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą 
 
Ustalenia z zakresu ochrony przyrody, środowiska i dziedzictwa kulturowego:  
- modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,  
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- ochrona form ochrony przyrody,  
- ochrona obiektów kulturowych.  

 
Przeanalizowany został wpływ poszczególnych działań na wybrane elementy środowiska, w zależności od charakteru 
działania, w aspekcie ilościowym bądź jakościowym. Analiza oddziaływania na środowisko poszczególnych działań 
przedstawiona została w tabeli nr 1, przy zastosowaniu ocen:  
 

Wpływ na środowisko Oznaczenie 
korzystny wpływ na środowisko + 

mało istotny wpływ na środowisko 0 
niekorzystny wpływ na środowisko - 

 
Przeprowadzona analiza umożliwiła wyznaczenie ustaleń projektu zmiany Studium, które wywierać będą najistotniejszy 
wpływ na stan i funkcjonowanie środowiska. Działania zostały podzielone na trzy główne grupy: o prognozowanym 
negatywnym, obojętnym i pozytywnym wpływie na środowisko. W ramach każdej z grup prognozowany wpływ na 
środowisko poszczególnych działań został krótko scharakteryzowany.  
 
Należy podkreślić, że Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem kierunkowym, 
określającym politykę przestrzenną na terenie gminy. Nie jest opracowaniem właściwym do szczegółowego określania zasad 
zagospodarowania, lecz wyznacza ogólne ramy działań na poszczególnych obszarach. Dlatego też, ze względu na ogólny 
charakter ustaleń zawartych w Studium, niemożliwe jest określenie szczegółowego wpływu, jaki realizacja zapisów projektu 
Studium wywrze na środowisko gminy. Wpływ poszczególnych sposobów zagospodarowania na środowisko możliwy będzie 
dopiero po określeniu szczegółowych wytycznych co do zagospodarowania terenu i poznaniu planowanych rozwiązań 
technicznych. Zastosowane na poszczególnych terenach technologie i ich wpływ na środowisko, zależeć będą od 
użytkowników danego terenu. W związku z tym określony został jedynie ogólny charakter przewidywanych zmian 
środowiska. Bardziej szczegółowe prognozowanie wpływu zainwestowania poszczególnych terenów na środowisko powinno 
odbywać się na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz szczegółowych projektów 
inwestycyjnych.  
 
Przeprowadzona analiza wykazuje, że prawdopodobnie największy negatywny wpływ na środowisko wywierać będzie 
realizacja budowy nowej drogi – obwodnicy Nysy. Droga ta jest inwestycją o znaczeniu ponadlokalnym i jej przebieg na 
terenie gminy Nysa wynika z dokumentów wyższego rzędu. Realizacja drogi będzie wywierała wpływ na środowisko 
zarówno w fazie budowy, jak i eksploatacji. Szczegółowy wpływ realizacji inwestycji na środowisko przeprowadzony został w 
decyzji środowiskowej (pismo nr RDOŚ-16-WOOŚ-6613-033/09/mj z dnia 14.10.2009 r.). Budowa drogi powodować będzie 
lokalne pogorszenie stanu środowiska, jednak dzięki usprawnieniu systemu komunikacji samochodowej w skali 
województwa, przyczyniać się będzie do poprawy warunków funkcjonowania środowiska i warunków życia ludności w skali 
ponadlokalnej, a także przyniesie poprawę istniejących problemów komunikacyjnych na terenie gminy Nysa.  
 
Inwestycje z zakresu modernizacji istniejących dróg korzystnie wpłyną na płynność ruchu samochodowego. Tym samym na 
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza i zmniejszenie hałasu akustycznego, a pośrednio wpłynie także korzystnie 
na stan jakościowy wód i gleb, a tym samym stan roślinności. Za korzystne rozwiązanie uznać należy w szczególności 
dostosowywanie, w miarę możliwości, projektowanej struktury przestrzennej do potencjalnych zasięgów oddziaływania dróg, 
poprzez tworzenie wzdłuż korytarzy dróg pasów terenów o funkcjach niewrażliwych na uciążliwości komunikacyjne.  
 
W przypadku budowy dróg o znaczeniu lokalnym, ze względu na ich klasę, nie prognozuje się znaczącego oddziaływania na 
środowisko. Najistotniejszy wpływ wywierany będzie krótkotrwale w fazie budowy. W czasie eksploatacji ruch samochodowy 
wywierać będzie pośredni i bezpośredni wpływ na środowisko wodno – glebowe, jednak ze względu na niezbyt wysokie 
natężenie ruchu nie będzie ono tak znaczące, jak w przypadku dróg wyższych klas. Dodatkowo rozbudowa sieci dróg 
powiatowych i gminnych poprawi płynność ruchu samochodowego na terenie gminy, tym samym pośrednio wpływając na 
poprawę stanu środowiska.  
 
Rozbudowa sieci elektroenergetycznej wiązała się będzie głównie z negatywnym wpływem na krajobraz terenów otwartych. 
Jeżeli zachowane zostaną wymogi dotyczące pól elektromagnetycznych określonych w przepisach odrębnych, nie 
przewiduje się negatywnego oddziaływania z zakresu promieniowania. Rozbudowa sieci zaopatrzenia w gaz wpływać będzie 
na środowisko wodne i glebowe w fazie realizacyjnej, jednak będzie to oddziaływanie krótkotrwałe i powinno ustać po 
zakończeniu inwestycji. Sieć zaopatrzenia w gaz wywierać będzie negatywny wpływ na środowisko w razie awarii, jednak 
przy obecnych możliwościach technicznych nie ma podstaw do prognozowania wysokiego stopnia zagrożenia awarią. 
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Wzdłuż gazociągu wyznacza się strefy kontrolowane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 
r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. W strefach tych wprowadza się ograniczenia 
w zagospodarowaniu. W rejonie gazociągu nie powinna być podejmowana żadna działalność mogąca zagrozić trwałości 
gazociągu podczas jego eksploatacji. Wskazany przebieg gazociągu będzie uszczegółowiony na etapie sporządzania 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
 
W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, że korzystny wpływ na środowisko wywrze przede wszystkim zmniejszenie 
terenów pod nową zabudowę (prawie o 50% w stosunku do obowiązującego Studium). Zmiana Studium umożliwia 
„dogęszczanie” istniejącej zabudowy oraz wprowadza nową w sąsiedztwie już terenów zamieszkałych. Są to tereny o 
środowisku typowym dla terenów zurbanizowanym. Dlatego też wprowadzenie na tych obszarach dodatkowej zabudowy nie 
będzie wywierało znaczącego wpływu na funkcjonowanie środowiska w porównaniu do stanu istniejącego. 
 
Realizacja ustaleń projektu zmiany Studium z zakresu ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego wiąże się w 
szczególności z wyznaczeniem i ochroną nowych obszarów/obiektów w gminie Nysa. Pozwoli to na zachowanie cennych 
przyrodniczo i kulturowo elementów środowiska. Funkcjonowanie terenów w stanie zbliżonym do naturalnego, korzystnie 
wpłynie na większość komponentów środowiska. Dodatkowo zachowanie terenów otwartych, o zdolnościach retencyjnych, 
na obszarach występowania lokalnych podtopień, stanowić będzie zabezpieczenie przeciw zalewaniu terenów 
zabudowanych. Istotne jest, że realizacja ustaleń zmiany Studium bezpośrednio i pośrednio wpłynie korzystnie na warunki 
życia ludności, poprzez określenie spójnych kierunków zagospodarowania terenu gminy, umożliwiających jak 
najkorzystniejszy rozwój gminy przy zachowaniu zasad rozwoju zrównoważonego. 
 
Dla terenów rolnych oznaczonych symbolem R wprowadzono zalecenie lokalizowania zabudowy zagrodowej i gospodarczej 
w miejscach nie zajmowanych przez cenne siedliska przyrodnicze mogące być miejscem występowania chronionej flory i 
fauny. Precyzyjne rozmieszczenie nowych obiektów w przestrzeni wraz z identyfikacją potencjalnych siedlisk i stanowisk 
chronionych elementów środowiska przyrodniczego dokona się na etapie sporządzania miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. 
 
Na terenie gminy dopuszcza się rozmieszczenie urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy 
przekraczającej 100 kW (w tym z energii wiatru) wraz ze strefami ochronnymi. W projekcie zmiany studium nie wprowadza 
się nowych terenów rozmieszczenia elektrowni wiatrowych. Natomiast wprowadza się strefy w ograniczeniu w zabudowie i 
zagospodarowaniu. Zasięg stref ochronnych pokrywa się z granicami obszarów rozmieszczenia urządzeń wytwarzających 
energię z odnawialnych źródeł energii (a w obowiązującym Studium z granicami terenów rolnych, na których dopuszcza się 
lokalizację elektrowni wiatrowych). Rozwiązanie takie zgodne jest z obowiązującymi przepisami prawa i stosowane w wielu 
gminach na terenie Polski. Elektrownie będą musiały spełnić określone w Studium warunki lokalizacji. Zaznacza się, że 
zmiana Studium nie określa szczegółowo miejsc lokalizacji turbin elektrowni wiatrowych. Elektrownie wiatrowe nie będą 
mogły być sytuowane w odległości mniejszej niż 500 m od budynków mieszkaniowych i innych budynków przeznaczonych 
na stały pobyt ludzi. Oprócz tego elektrownie nie będą mogły być wznoszone w odległości mniejszej niż 200 m od lasów. 
Ograniczenia takie obowiązywać będzie również na terenach położonych poza granicami stref ochronnych, ponieważ 
potencjalne oddziaływanie elektrowni wiatrowych może wykraczać poza zasięg tych stref oraz poza tereny, na których 
dopuszcza się lokalizowanie turbin. Takie rozwiązanie ma szczególne znaczenie dla ochrony środowiska przyrodniczego i 
środowiska życia mieszkańców na terenach położonych poza granicami gminy. Odnosi się to również do terenów zabudowy 
zagrodowej, które dopuszczone są na terenach rolnych gminy Nysa. W przypadku budowy gospodarstwa rolnego, najbliżej 
usytuowane turbiny wiatrowe będą musiały być odsunięte na odległość nie mniejszą niż 500 m. Natomiast po realizacji 
elektrowni wiatrowej, nie będzie możliwa realizacja zabudowy zagrodowej w podanej odległości. Analogicznie należy 
rozpatrywać sytuację z lasami i planowanymi zalesieniami, w tym możliwymi zalsieniami terenów rolnych. 
Turbiny wiatrowe sytuuje się na terenach rolnych, z dala od istniejącej i planowanej na terenie gminy Nysa zabudowy. 
Realizacja elektrowni nastąpi na części gruntów rolnych z zachowaniem istniejących uwarunkowań i obowiązujących 
przepisów.  
Strefy lokalizacji elektrowni wiatrowych znajdują się blisko granicy gminy, przez co ich oddziaływanie może być odczuwalne 
na terenach gmin sąsiednich. Sytuowanie turbin wiatrowych przy granicy gminy Nysa może być powodem konfliktów 
przestrzennych w przypadku, gdy otoczeniu gminy będą planowane zamierzenia inwestycyjne związane z rozwojem 
zabudowy mieszkaniowej lub zalesieniami.  
Poniżej przeanalizowano stan zagospodarowania (na podstawie mapy topograficznej i ortofotomapy) i planowanych 
kierunków ustalonych w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin ościennych. Przyjęto 
bufor o szerokości 500 m. Stan środowiska na tych terenach ze względu na podobny sposób użytkowania jest zbliżony do 
stanu środowiska na terenie gminy Nysa. 
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- gmina Łambinowice: istniejące tereny rolne bez możliwości sytuowania zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem 
zalesień gleb o najniższych klasach bonitacyjnych, brak zabudowy mieszkaniowej i innych terenów 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi; 

- gmina Korfantów: istniejące tereny rolne bez możliwości sytuowania zabudowy zagrodowej, cieki wraz ich 
obudową biologiczną, planowane tereny lasów i dolesień (w tym zalesienie gleb o najniższych klasach 
boitacyjnych), brak zabudowy mieszkaniowej i innych terenów przeznaczonych na stały pobyt ludzi;  

- gmina Głuchołazy: tereny lasów, istniejące tereny rolne bez możliwości sytuowania zabudowy zagrodowej, z 
dopuszczeniem zalesień gleb o najniższych klasach bonitacyjnych, brak zabudowy mieszkaniowej i innych 
terenów przeznaczonych na stały pobyt ludzi; 

- gmina Prudnik: istniejące tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej (a także terenów usług 
turystycznych) i zalesień, planowane i istniejące tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

- gmina Pakosławice: istniejące tereny lasów i tereny rolne; brak jest danych na temat możliwości dolesień i 
realizacji zabudowy zagrodowej na tych terenach.  

Rozpatrując przedstawione dane sygnalizuje się możliwość wystąpienia konfliktu z istniejącymi planowanymi terenami 
zabudowy mieszkaniowej (i innej zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi) na terenie gminy Prudik. Zgodnie z zapisami 
zmiany Studium, nie będzie możliwa realizacja farm wiatrowych w odległości mniejszej niż 500 m od terenów 
mieszkaniowych na terenie gminy Prudnik. Przy planowaniu elektrowni wiatrowych konieczne będzie uwzględnienie 
istniejących na terenie gminy Głuchołazy i Pakosławice lasów, a także planowanych dolesień na terenie gminy Korfantów. 
Możliwe jest wystąpienie konfliktu w przypadku zalesienia gleb niskich klas bonitacyjnych na terenach rolnych. W przypadku 
zrealizowania takiego zalesienia, konieczne będzie odsunięcie miejsc sytuowania wiatraków o ustaloną w Studium 
odległość. Analogicznie rozwiązanie takie będzie miało miejsce w przypadku realizacji zabudowy na terenach rolnych gminy 
Prudnik i Pakosławice (w przypadku możliwości jej realizacji).  
Tereny dla lokalizacji elektrowni wiatrowych, podlegać powinny analizie przyrodniczo-środowiskowej na etapie postępowania 
w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w szczególności pod kątem oddziaływania na ptaki i 
nietoperze. Wyniki analizy, a także dalsze postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
pozwolą na szczegółowe określenie możliwości realizacji inwestycji na etapie sporządzenia miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego oraz w postępowaniu na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia. Należy liczyć się z możliwością odstąpienia od realizacji inwestycji w przypadku stwierdzenia 
negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze lub zdrowie ludzi.  
 
Przewidywany wpływ poszczególnych rodzajów zabudowy na środowisko przebadany został  szczegółowo w Prognozie 
skutków ustaleń oddziaływania na środowisko projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Nysa z 2009 r. Dlatego w niniejszej prognozie odstąpiono od takiej analizy, a skupiono się wyłącznie 
na oddziaływaniu na środowisko wprowadzonych zmian. Poniżej w tabeli nr 1 określono poglądową prognozę wpływu 
niektórych (najważniejszych) ustaleń opracowywanej zmiany Studium. 
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Tabela nr 1. Poglądowa prognoza skutków wpływu najważniejszych ustaleń zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  Nysa na środowisko 
przyrodnicze 
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WNIOSKI 

Zmniejszenie terenów pod potencjalne zainwestowanie (2MUN, 2MSU, 2MNU, 

2AG) 

0 0 + + + + + + 0 0 0 0 Zmniejszenie terenów pod zainwestowanie umożliwi zachowanie 
dotychczasowego zagospodarowania, czyli w większości przypadków 
pozostawienia  w użytkowaniu terenów rolnych.  Będą to 
oddziaływania stałe i długoterminowe, które przyczynią się do 
korzystnego wpływu na świat zwierzęcy, roślinny, wodę powierzchnię 
ziemi (zachowanie powierzchni biologicznie czynnej) czy krajobrazu. 
Dogęszczona zostanie zabudowa w większości przypadków wzdłuż 
głównych szlaków komunikacyjnych.  

Zmiany w 
strukturze 
funkcjonalno-
przestrzennej 

Zwiększenie terenów 2AG w obrębach Goświnowice-Radzikowice 0 + - - - - - - - 0 0 0 Na terenach tych nastąpi bezpowrotne zniszczenie biologicznie 
czynnej warstwy gleby na rozległych powierzchniach w związku z 
planowaną zabudową kubaturową.  
Będą to oddziaływania stałe, o zauważalnej intensywności 
przekształceń i zasięgu lokalnym, a pod względem trwałości 
częściowo odwracalne. Na terenie tym nastąpi negatywny wpływ na 
życie biologiczne spowodowany powstaniem zabudowy przemysłowej i 
usługowej. Może nastąpić wzrost emisji zanieczyszczeń – głównie 
ścieków, odpadów i spalin. Będą to stałe oddziaływania negatywne, o 
zauważalnej intensywności przekształceń i zasięgu lokalnym. W 
związku z planowanym charakterem nowych inwestycji mogą 
następować istotne oddziaływania na środowisko. 

Zmiany w 

zakresie 

infrastruktury 

komunikacyjnej  

Budowa obwodnicy Nysy - + - - - - - - 0 0 0 0 Nastąpi pogorszenie stanu aerosanitarnego w związku z ruchem 
pojazdów samochodowych. Poziom emisji zanieczyszczeń (SO2; NO2, 
pyłów) może się lokalnie zwiększyć. Ponadto nastąpi zniszczenie 
biologicznie czynnej warstwy gleby i zwiększenie negatywnych presji 
na świat zwierzęcy.  
Będą to oddziaływania stałe o zauważalnej intensywności 
przekształceń i zasięgu lokalnym, a pod względem trwałości 
nieodwracalne. 
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WNIOSKI 

Modernizacja istniejących sieci drogowej 0 + + 0 0 + + 0 0 0 0 0 Inwestycje z zakresu modernizacji istniejących dróg korzystnie wpłyną 
na płynność ruchu samochodowego. Tym samym na zmniejszenie 
emisji zanieczyszczeń do powietrza i zmniejszenie hałasu 
akustycznego, a pośrednio wpłynie także korzystnie na stan 
jakościowy wód i gleb, a tym samym stan roślinności. Za korzystne 
rozwiązanie uznać należy w szczególności dostosowywanie, w miarę 
możliwości, projektowanej struktury przestrzennej do potencjalnych 
zasięgów oddziaływania dróg, poprzez tworzenie wzdłuż korytarzy 
dróg pasów terenów o funkcjach niewrażliwych na uciążliwości 
komunikacyjne.  

 

Modernizacja linii kolejowych 0 + + + + + + 0 0 0 0 0 Inwestycje z zakresu modernizacji istniejących sieci kolejowej 
korzystnie wpłyną na płynność ruchu kolejowego. Tym samym na 
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza i zmniejszenie 
hałasu akustycznego, a pośrednio wpłynie także korzystnie na stan 
jakościowy wód i gleb, a tym samym stan roślinności.  

Zmiany w 
zakresie 
infrastruktury 
technicznej 

Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Lewin Brzeski – Nysa o parametrach 
DN 300 PN 8,4 Mpa wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

0 + 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 Rozbudowa sieci zaopatrzenia w gaz wpływać będzie na środowisko 
wodne i glebowe w fazie realizacyjnej, jednak będzie to oddziaływanie 
krótkotrwałe i powinno ustać po zakończeniu inwestycji. Sieć 
zaopatrzenia w gaz wywierać będzie negatywny wpływ na środowisko 
w razie awarii, jednak przy obecnych możliwościach technicznych nie 
ma podstaw do prognozowania wysokiego stopnia zagrożenia awarią. 
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WNIOSKI 

Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego 

0 + 0 0 + 0 0 0 0 0 + + Zbiornik wodny Nysa objęty jest obecnie Programem Operacyjnym 
Infrastruktury i Środowiska 2007-2013, Priorytet III - Zarządzanie 
zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działania 3.1 - 
Retencjonowanie wody i zapewnienie 
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego p. n. „Modernizacja zbiornika 
wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego – 
etap I”. Głównymi celami projektu są: eliminacja zagrożeń awarią 
zapory zbiornika Nysa i innych budowli zbiornikowych; ochrona 
przeciwpowodziowa wzdłuż Nysy Kłodzkiej, w tym miasta Nysa 
(obejmująca następujące aspekty: poprawa możliwości redukcyjnych 
fal powodziowych na zbiorniku dzięki wyprzedzającym zrzutom wody 
dla przygotowania dodatkowej rezerwy powodziowej, bezpośrednią 
ochronę życia ludzi i zwierząt oraz wartości materialnych, umożliwienie 
bezpiecznego rozwoju miast wraz z terenami rolniczymi i infrastrukturą 
techniczną) oraz wspomaganie ochrony przeciwpowodziowej wzdłuż 
Odry poniżej ujścia rz. Nysy Łużyckiej, a w szczególności Wrocławia. 

Ochrona form ochrony przyrody + + + + + + + + + + 0 0 Realizacja ustaleń projektu zmiany Studium z zakresu ochrony 
środowiska wiąże się w szczególności z wyznaczeniem i ochroną 
nowych obszarów w gminie Nysa. Pozwoli to na zachowanie cennych 
przyrodniczo elementów środowiska.  

 
Zmiany w 
zakresie ochrony 
środowiska, 
przyrody i 
dziedzictwa 
kulturowego 

Ochrona obiektów kulturowych 0 + 0 0 0 0 0 + 0 0 + + Zaktualizowano zabytki wpisane do rejestru i ewidencji zabytków. Przy 
zachowaniu zasadach określonych w zmianie Studium przyczyni się to 
korzystnego wpływu na wyróżnione komponenty środowiska.  
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10. Oddziaływania na obszary Natury 2000. 
Projekt zmiany Studium uwzględnia i wyznacza ochronę obszarów Natury 2000, znajdujących się na terenie gminy Nysa, w 
związku z tym nie przewiduje się w wyniku realizacji projektu zmiany studium negatywnego oddziaływania na te obszary. 
Jednakże w najbliższym czasie należy się spodziewać utworzenia programu ochrony dla wszystkich obszarów Natura 2000, 
zawierających obowiązkowe zalecenia, co do możliwości zagospodarowania tych terenów jak i możliwe ograniczenia dla 
lokalizacji inwestycji zlokalizowanych w bezpośredniej bliskości chronionych obszarów. Ponadto zgodnie z art. 51 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 (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) istnieje obowiązek 
przeprowadzenia procedury ocen oddziaływania na środowisko dla obszarów Natura 2000, dotyczący nie tylko inwestycji 
planowanych w obrębie samego obszaru, ale także znajdujących się w najbliższym jego sąsiedztwie oraz wszystkich innych, 
które mogłyby mieć negatywny wpływ na jego walory przyrodnicze. Wszelkie potencjalne negatywne działania powodowane 
zagospodarowaniem obszarów w bezpośredniej bliskości obszarów chronionych należy rozpatrywać łącznie z pozytywnym 
wpływem przedsięwzięć na środowisko. Polityka ta polega na racjonalnym kształtowaniu obszarów i gospodarowaniu 
zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz przeciwdziałania szkodom dla środowiska. Oznacza 
to, iż poprzez ustalenie określonego rodzaju zainwestowania chronionych obszarów stosowne organy mogą jednocześnie 
wprowadzać wskazania do określonego sposobu racjonalnego zagospodarowania i użytkowania tych terenów, np. poprzez 
kontrolowanie ruchu turystycznego, lokalizację obiektów i urządzeń w sposób nie powodujący defragmentacji siedlisk czy 
chociażby ograniczone użytkowanie terenów na okres wegetacji roślin czy czas hibernacji nietoperzy.  
Natomiast w przypadku planowanej obwodnicy Nysy, której uzgodniony przebieg przedstawiono na rysunkach zmiany 
Studium, to przebiegać ona będzie w sąsiedztwie obszaru Natura 2000 „Forty Nyskie” oraz „Zbiornik Nyski”. Forty położone 
są w centralnej części miejscowości Nysa, przy istniejącej aktualnie drodze krajowej 46, natomiast Zbiornik Nyski oddalony 
będzie od planowanej inwestycji o ok. 1,5 km. Budowa obwodnicy spowoduje przesunięcie uciążliwego ruchu samochodów 
w kierunku północnym od ww. obszarów. Inwestycja nie będzie oddziaływać na pobliskie obszary Natura 2000. Pozostałe 
zmiany w strukturze funkcjonalno-przestrzennej nie będą miały wpływu na obszary Natura 2000. Dodatkowo zmiana 
Studium redukuje tereny pod nowe zainwestowanie, co będzie miało ogólny korzystny wpływ na środowisko przyrodnicze. 
 
Plany ochronne i zalecenia dla ochrony obszarów Natury 2000. 
Poniżej przedstawiono plany ochronne oraz projekty planów ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie gminy Nysa. 
Zmiana Studium przytacza je, jednocześnie informując, że ustalenia w nich zawarte powinny mieć odzwierciedlenie w 
sporządzanych w gminie planach miejscowych. 
 
Plan zadań ochronnych dla SOO Natura 2000 „Forty Nyskie”. 
Zarządzeniem Nr 2/13 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 21 stycznia 2013 r. ustanowiono plan 
zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Forty Nyskie PLH160001.  
Obszar Natura 2000 Forty Nyskie PLH160001 został wyznaczony w związku z wypełnieniem zobowiązań Polski 
wynikających z Dyrektywy Rady w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory oraz uznany za obszar o 
znaczeniu dla Wspólnoty (OZW) w 2007 r. (decyzja nr 2008/25/WE Komisji Europejskiej z dnia 13 listopada 2007 r. 
przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla 
Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny, Nr aktu notyfikacyjnego C(2007/5403) - Dz. U. UE. L 
12, poz. 383). W toku prac nad planem zadań ochronnych zweryfikowano informacje o obszarze Natura 2000 oraz 
zidentyfikowano następujące przedmioty ochrony:  

• 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum 
• 1308 Mopek Barbastella barbastellus 

W ramach prac nad projektem planu dokonano oceny stanu poszczególnych siedlisk przyrodniczych i gatunków oraz 
zidentyfikowano zagrożenia - istniejące i potencjalne, dla poszczególnych przedmiotów ochrony. 
W odniesieniu do siedliska grądu za najistotniejsze istniejące zagrożenie uznano inwazję gatunków obcych geograficznie w 
drzewostanie, tj.: robinii akacjowej, która w istotny sposób przyczynia się do zmiany struktury florystycznej siedliska 9170 
ograniczając rozwój populacji rodzimych gatunków. Przenikaniu gatunków obcych, eutrofizacji, zaśmiecaniu i 
zanieczyszczeniu gleb w obszarze sprzyja sieć dróg i dzikich ścieżek, którymi poruszają się ludzie używając, m.in. pojazdów 
zmotoryzowanych. Ze względu na położenie obszaru w centrum miasta, mogą pojawiać się koncepcje urbanistycznego 
zagospodarowania części lub całości obszaru siedliska, na co zwrócono uwagę określając zagrożenia potencjalne dla  
tego siedliska.  
W odniesieniu do nietoperza mopka uznano, że ułatwiony dostęp do korytarzy, w których zimują, negatywnie wpływa w 
sposób bezpośredni i pośredni na wielkość ich populacji na zimowisku. Obecności człowieka towarzyszy oświetlenie, 
zwiększenie temperatury powietrza i zmiana warunków wilgotnościowych, co pogarsza warunki hibernacji. Może dochodzić 
również do strąceń wiszących osobników czy zdeptań. Nieplanowane wybudzenia z hibernacji zmniejszają szanse 
osobników na przeżycie. Ponadto pozostawiane w fortyfikacjach odpady bytowe stwarzają zagrożenie pożarowe,  
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a puszki i butelki stanowią pułapkę dla nietoperzy. Wystąpienie powyższych zagrożeń może mieć miejsce w przypadku 
wzrostu atrakcyjności turystycznej tego obiektu, rozwoju infrastruktury turystycznej i kulturalnej. Dużym zagrożeniem dla 
zimujących tu populacji nietoperzy jest również istniejące oświetlenie uliczne na odcinku przecinającym Obszar.  
Zamontowane lampy powodują zanęcanie owadów, a w następstwie polujących na nie nietoperzy, które są narażone na 
kolizje z pojazdami. Istotnym dla trwałości zimowiska jest również zagrożenie, obserwowane obecnie, ale mogące mieć 
skutki w przyszłości, wynikające z naturalnej ekspansji drzew na obiektach fortyfikacji. Rozsadzanie ścian obiektów przez ich 
korzenie, zwłaszcza na koronie obiektu głównego, może w przyszłości doprowadzić do zawalenia ścian korytarzy i wlotów do 
miejsc hibernacji. Zwrócono również uwagę na potencjalne zagrożenie związane z możliwością przerwania przez przyszłe 
inwestycje szpalerów drzew, stanowiących możliwe trasy przemieszczania się między Obszarem a rzeką Nysą Kłodzką i 
Zbiornikiem Wodnym Nysa (poza obszarem Natura 2000, ale w związku ekologicznym z jego terenem). 
Przed przystąpieniem do określania działań ochronnych zidentyfikowano ich cele. W przypadku, gdy stan ochrony określono 
jako niezadawalający lub zły, za cel przyjęto poprawę jego stanu poprzez poprawę najistotniejszych wskaźników lub 
parametrów. W odniesieniu do wielkości określonych na poziomie FV (stan właściwy) – celem jest ich utrzymanie na tym 
poziomie. W odniesieniu do siedliska grądu, wobec braku możliwości osiągnięcia założonych celów w okresie 
obowiązywania niniejszego planu, zaplanowano działania, które zmierzać będą do ich osiągnięcia w kolejnych 
dziesięcioleciach. 
Dla przedmiotów ochrony określono działania ochronne: 
W odniesieniu do siedliska 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny, w celu zmniejszenia penetracji obszaru przez 
ludzi, ograniczenia niekontrolowanego poruszania się po siedlisku za celowe uznano objęcie go ochroną prawną w formie 
użytku ekologicznego i skanalizowanie ruchu turystycznego (wyznaczenie wraz z oznakowaniem ścieżek do ruchu pieszego 
i rowerowego). Zaplanowano również zwalczanie okazów robinii akacjowej z drzewostanu i podszytu. W związku z 
występowaniem fragmentów tego siedliska poza granicami obszaru Natura 2000, zaproponowano modyfikację 
dotychczasowych granic, w odrębnym postępowaniu.  
W odniesieniu do mopka (1308) zaplanowano usunięcie odpadów zalegających w powszechnie dostępnych partiach 
obiektów fortyfikacyjnych; sporządzenie i umieszczenie tablic informacyjnych przy wejściach do Fortu Prusy i Reduty 
Króliczej; zabezpieczenie przed penetracją przez osoby postronne korytarzy Fortu Prusy i Reduty Króliczej oraz eliminację 
zagrożeń określonych w zaplanowanej do wykonania ekspertyzie budowlanej dotyczącej stanu technicznego budowli Forty 
Prusy i Reduta Królicza, a także wprowadzenie (wymianę) oświetlenia ulicznego nienęcącego owadów.  
W zarządzeniu uwzględniono także działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony. Oparto je na metodyce 
opracowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska na potrzeby Państwowego Monitoringu gatunków i siedlisk  
przyrodniczych, a w przypadku braku opracowania ww. metodyki, zaproponowano zbliżoną, z wykorzystaniem wskaźników 
stanu ochrony przygotowanych dla siedlisk o podobnej charakterystyce ekologicznej, która będzie wykorzystywana do czasu 
opracowania ogólnokrajowych wytycznych przez GIOŚ. Monitoring realizacji celów działań ochronnych oparty będzie na 
wynikach monitoringu stanu ochrony poszczególnych przedmiotów ochrony. Od momentu zakończenia prac nad 
dokumentacją projektu planu zadań ochronnych w opracowaniu GIOŚ zmienione zostały nazwy niektórych wskaźników 
stanu przedmiotów ochrony. W związku z powyższym dostosowano zapisy niniejszego zarządzenia do aktualnych 
wytycznych: dotychczasowa treść wskaźnika: „długość elementów liniowych w otoczeniu schronienia” zastąpiono zapisem o 
treści: „łączność zimowiska z potencjalnymi biotopami letnimi”, a „warunki mikroklimatyczne” na: „temperatura powietrza”. 
Wskazano również potrzebę zmian w istniejącym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa, 
dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia 
właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar 
Natura 2000 [miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnego rejonu miasta Nysy, stanowiącego obszar 
byłego poligonu wojskowego (Uchwała Rady Miasta Nysy Nr XXVII/462/04 z dnia 24 sierpnia 2004) (Dz. Urz. Woj. Op. nr 75 
poz. 1966).: w §7 pkt 2 planu usunąć słowa "z wyjątkiem zadrzewień i zakrzaczeń rosnących na ziemnych umocnieniach 
obiektów fortecznych” oraz  usunąć §10 pkt 2 planu "nakazuje się usunięcie zadrzewień i zakrzaczeń rosnących na 
ziemnych umocnieniach obiektów fortecznych, zastępując je wyłącznie nawierzchnią trawiastą"].  
 
Plan zadań ochronnych dla OSO Natura 2000 „Zbiornik Nyski”. 
Obszar Natura 2000 Zbiornik Nyski PLB160002 został wyznaczony w drodze Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 
lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. z 2004 nr 229 poz. 2313). Dla obszaru 
został ustanowiony plan zadań ochronnych zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu 
nr 40/13 z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zbiornik Nyski 
PLB160002. 
W toku prac nad planem zadań ochronnych zweryfikowano informacje o obszarze Natura 2000 oraz zidentyfikowano 
następujące przedmioty ochrony:  

• A039 gęś zbożowa Anser fabalis 
• A053 krzyżówka Anas platyrhynchos 
• A142 czajka Vanellus vanellus 
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• A145 biegus zmienny Calidris alpina 
• A149 biegus malutki Calidris minuta 
• A160 kulik wielki Numenius arquata 
• A176 mewa czarnogłowa Larus melanocephalus 
• A179 śmieszka Larus ridibundus 
• A193 rybitwa rzeczna Sterna hirundo 
• A195 rybitwa białoczelna Sternula albifrons 

W ramach prac nad projektem planu ochrony dokonano oceny stanu poszczególnych siedlisk przyrodniczych i gatunków 
oraz zidentyfikowano zagrożenia, istniejące i potencjalne, dla poszczególnych przedmiotów ochrony. 
W odniesieniu do gęsi zbożowej jest nim płoszenie przez człowieka odpoczywających w obrębie zbiornika ptaków w trakcie 
sezonowych migracji. Dla krzyżówki, czajki, biegusa malutkiego, biegusa zmiennego oraz kulika wielkiego najistotniejszym 
zagrożeniem jest zbyt wysoki poziom wody w zbiorniku Nyskim w okresie letnim i jesiennym, co skutkuje niedostateczną 
powierzchnią błotnistego dna zbiornika. Drugim istotnym zagrożeniem dla tych gatunków (krzyżówka, czajka, biegus malutki, 
biegus zmienny, kulik wielki) jest płoszenie przez człowieka żerujących i odpoczywających ptaków. W odniesieniu do mewy  
czarnogłowej, śmieszki, rybitwy rzecznej i rybitwy białoczelnej najistotniejsze zagrożenia dotyczą: podnoszenia poziomu 
wody w okresie odbywania lęgów przez ptaki (kwiecień – czerwiec), co grozi zalewaniem gniazd, zarastanie wysp przez 
krzewy i drzewa (w przypadku rybitw również zarastanie przez trawy piaszczysto-żwirowych fragmentów wysp). Inne 
zagrożenia wpływające na stan tych gatunków związane są z płoszeniem przez człowieka ptaków na wyspach i piskląt przy 
wyspach oraz zabijaniem piskląt i ptaków dorosłych na wyspach przez ssaki drapieżne. Płoszenie ptaków generuje również 
obecność psów wyprowadzanych przez ludzi, zwłaszcza w granicach lub sąsiedztwie miast: Nysy i Otmuchowa.  
Przed przystąpieniem do określania działań ochronnych zidentyfikowano ich cele. Najistotniejsze dla osiągania właściwego 
stanu liczebności populacji oraz szans zachowania przedmiotów ochrony jest udostępnienie powierzchni siedlisk 
umożliwiającej przystępowanie ptakom do lęgów lub zatrzymywanie się w trakcie migracji. W warunkach zbiornika 
zaporowego związane jest to przede wszystkim ze sposobem gospodarowania wodą. Potencjalna powierzchnia siedliska 
pozostaje przy tym stała, gdyż zależy od parametrów technicznych zbiornika. 
Dla poszczególnych przedmiotów ochrony w obszarze zaplanowano odpowiednie działania ochronne. Przyjęto przy tym, że 
sposób gospodarowania wodą w okresie modernizacji zbiornika (od 2012 r. do I polowy 2016 r.) został uregulowany 
odrębnymi przepisami, tj. określony w decyzji Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ-III.7322.62.2011.AK z dnia 
13.01.2012 r. i nie zachodzi konieczność określania w planie zadań ochronnych działań związanych z modyfikacją sposobu 
gospodarowania wodą. Z kolei w projekcie kolejnej instrukcji gospodarowania wodą dla zbiornika wodnego Nysa, w 
przypadku czajki, biegusa malutkiego, biegusa zmiennego, kulika wielkiego i przelotnej populacji śmieszki, za zasadne 
uznano uwzględnienie zapisu mającego zapewnić możliwość odsłaniania żerowisk w okresie od trzeciej dekady czerwca do 
trzeciej dekady października, w normalnych warunkach użytkowania zbiornika określonych w tej instrukcji (tj. m.in. w 
warunkach innych niż zagrożenie powodzią i powódź czy susza) poprzez dążenie do stopniowego obniżania lustra wody w 
zbiorniku. Optymalnym rozwiązaniem w tym zakresie będzie zastosowanie cykli obniżania wody: obniżenie o ok. 20÷40 cm 
w ciągu około 1 tygodnia (najlepiej w ciągu 4 dni), a następnie utrzymanie względnie stałego poziomu (± 10 cm) przez okres 
około 1,5÷2,5 tygodnia. W celu zmniejszenia ryzyka utraty lęgów mewy czarnogłowej, śmieszki, rybitwy rzecznej oraz 
rybitwy białoczelnej za konieczne uznano uwzględnienie w projekcie kolejnej instrukcji gospodarowania wodą dla zbiornika 
wodnego Nysa zapisu gwarantującego utrzymywanie w okresie od trzeciej dekady marca do trzeciej dekady czerwca, w 
normalnych warunkach użytkowania zbiornika określonych w tej instrukcji, poziomu piętrzenia nie wyższego niż osiągniętego 
na początku tego okresu. W tym samym celu zaplanowano także zakładanie płotków pod napięciem przeciw drapieżnikom 
penetrującym wyspy oraz ustawienie tablic informujących o zakazach obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków 
ptaków.  
W celu utrzymania powierzchni siedlisk lęgowych mewy czarnogłowej, śmieszki, rybitwy rzecznej oraz rybitwy białoczelnej 
przewidziano również usuwanie krzewów i drzew oraz coroczne koszenie traw na wybranych wyspach stanowiących 
siedliska lęgowe tych gatunków. W odniesieniu do gęsi zbożowej, krzyżówki, czajki, biegusa malutkiego, biegusa 
zmiennego, kulika wielkiego i przelotnej populacji śmieszki ustalono również, iż konieczny jest montaż odpowiednich 
szlabanów ograniczających wjazd pojazdami silnikowymi na teren czaszy zbiornika oraz posadowienie tablic informujących o 
zakazie wyprowadzania psów i o zakazach obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków ptaków, które stanowią 
działania ograniczające niepokojenie ptaków w obrębie żerowisk i miejsc odpoczynku. W zarządzeniu uwzględniono także 
działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony. Oparto je na metodyce opracowanej przez Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska na potrzeby Państwowego Monitoringu Środowiska, a w przypadku braku opracowania ww. 
metodyki, zaproponowano zbliżoną (ekspercką), która będzie wykorzystywana do czasu opracowania ogólnokrajowych 
wytycznych przez GIOŚ. Monitoring realizacji celów działań ochronnych oparty będzie na wynikach monitoringu stanu 
ochrony poszczególnych przedmiotów ochrony. W trakcie prac nad planem nie zidentyfikowano potrzeby uzupełnienia stanu 
wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony.  
Nie zidentyfikowano również potrzeby ustanowienia planu ochrony dla tego obszaru oraz potrzeby określenia wskazań do 
zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach 
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zagospodarowania przestrzennego, planach zagospodarowania przestrzennego województw oraz planach 
zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej 
dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędnych dla utrzymania lub 
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony 
wyznaczono obszar Natura 2000. 
 
Zalecenia do ochrony SOO Natura 2000 „Przyłęk nad Białą Głuchołaską ”. 
Na obszarze SOO Natura 2000 „Przyłęk nad Białą Głuchołaską” występuje leśne siedlisko, dla którego proponuje się 
następujące zalecenia dotyczące ochrony: 
kod 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio- Carpinetum, Tilio- Carpinetum), kod 91E0- Łęgi wierzbowe, 
topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populeum albae, alnenion), kod  91F0- Łęgowe lasy dębowo- wiązowo- 
jesionowe (Filario- Ulmetum)- stanowią pojedynczo występujące płaty siedlisk, które należy objąć ochroną ścisłą, a w 
przypadku siedlisk o znaczeniu gospodarczym cała ich powierzchnia może być objęta umiarkowaną gospodarką leśną, 
konieczne jest pozostawianie pewnej liczby martwych drzew celem utrzymania mikrosiedlisk dla specyficznej fauny i flory, 
zakaz grabienia ściółki, przebudowa drzewostanu jedynie w uzasadnionych przyrodniczo przypadkach w celu uzyskania 
pożądanego pokrycia, dopuszcza się walkę ze szkodnikami w przypadku zagrożenia lasów przed oprysk środkami 
owadobójczymi, nie należy nawozić lasów, należy unikać prowadzenia dróg szybkiego ruchu przez kompleksy leśne, nie 
dopuszczać do ich fragmentacji. 
Zagrożenie dla siedlisk tych stanowi gospodarka leśna prowadzona niezgodnie z jej ekologicznym modelem np. 
wprowadzanie drzew obcych siedliskowo, usuwanie martwych drzew, grabienie ściółki, niekontrolowana rozbudowa struktury 
rekreacyjno- sportowej, zmiana stosunków wodnych np. osuszanie w wyniku melioracji, obniżanie poziomu wód gruntowych. 
Potencjalnie możliwe jest również silne zanieczyszczenie powietrza czy inwazje szkodników. 
Celem ochrony powinno być zachowanie płatów siedliska o określonych parametrach (warunki abiotyczne, struktura 
zbiorowiska roślinnego) zgodnie z jego opisem, co nie jest tożsame z zakazem użytkowania tych terenów pod kątem 
turystyki i rekreacji. Pogodzenie ochrony leśnego siedliska przyrodniczego i prowadzenia turystyki opartej na zasadzie 
zrównoważonego rozwoju jest jednak możliwe. Szczegółowe zalecenia dla tego obszaru będą zawarte w planie ochrony. 
 
11. Oddziaływanie na Otmuchowsko - Nyski Obszar Chronionego Krajobrazu. 
W rozporządzeniu Nr 0151/P/16/2006 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie obszarów chronionego 
krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Op., 2006, Nr 33, Poz. 1133), w odniesieniu do Otmuchowsko-Nyskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu określono szereg działań w zakresie czynnej ochrony ekosystemów lądowych (leśnych i nieleśnych) oraz 
wodnych. Ponadto sformułowano następujące zakazy: 

− realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (po nowelizacji systemu prawnego, postępowanie w sprawie 
przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko określa ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.); 

− lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników 
wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej 
lub rybackiej; 

− likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby 
ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub budowy, odbudowy, utrzymania, 
remontów lub naprawy urządzeń wodnych; 

− wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i 
zwierząt, a także minerałów; 

− dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone 
wykorzystywanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka; 

− likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno - błotnych. 
Realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko odnosi się do tych przedsięwzięć, co do których 
potrzebę sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko stwierdza organ właściwy do wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach, w świetle (nieaktualnych już) przepisów ustawy prawo ochrony środowiska. 
Zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników 
wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub 
rybackiej nie dotyczy obszarów zwartej zabudowy miast i wsi w granicach określonych w studiach uwarunkowań kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin, planach miejscowych i decyzjach lokalizacyjnych, gdzie dopuszcza się 
uzupełnienie zabudowy mieszkaniowej i usługowej, pod warunkiem wyznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy od 
brzegów, zgodnie z linią występującą na przyległych działkach, działkach siedliskowych i działkach wyznaczonych pod 
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zabudowę wyznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzjach lokalizacyjnych, 
obowiązujących w dniu wejścia w życie ww. rozporządzenia.  
Przyjęte w projekcie zmiany Studium zagospodarowanie nie narusza ustalonych zakazów. W obrębie OCHK nie następuje 
likwidacja obszarów wodno-błotnych, naturalnych zbiorników wód i starorzeczy. Najbardziej wartościowe elementy 
ekosystemów wód zostają zachowane i objęte są ochroną przed nadmierną antropopresją. Szczególnie istotnym obszarem 
wodno-błotnym jest rejon ujścia rz. Biała Głuchołaska – teren oznaczony symbolem ZP1. Jest to miejsce życia wielu 
gatunków ptaków, a także swobodnego wzrostu chronionych roślin. W zmianie Studium zachowuje się ten teren w 
niezmienionym stanie i chroni przed nadmierną antropopresją.  
Ze względu na skalę Studium trudno jest jednoznacznie zidentyfikować miejsca występowania wszystkich zadrzewień. 
Potencjalne kolizje planowanego zainwestowania z zadrzewieniami będą mogły być identyfikowane na etapie sporządzania 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Należy podkreślić, że zakaz obowiązuje niezależnie od zapisów 
Studium. Wyznaczone na rysunku Studium tereny inwestycyjne nie przesądzają jeszcze o wprowadzeniu w ich obrębie 
zabudowy. W rejonie planowanych jednostek urbanistycznych dopuszcza się różnorodne przeznaczenia, w tym funkcje nie 
związane z zabudową. Planowana zmiana Studium nie stoi zatem w sprzeczności z zakazem likwidowania i niszczenia 
zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych. 
Na terenie OCHK obowiązuje zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, 
jezior i innych zbiorników wodnych. W sąsiedztwie zbiornika Nyskiego planowane jest utworzenie terenów o funkcji 
rekreacyjnej i turystycznej. Tereny te zostały wyznaczone w obowiązującej edycji Studium oraz na podstawie 
obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. W południowo-zachodniej części miasta Nysa 
wyznacza się powiększenie terenu zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności z usługami (2MNU). Wprowadzenie 
tego zagospodarowania spełnia warunek wyjątku ustanowionego w ww. rozporządzeniu mówiącym o dopuszczeniu 
zabudowy obszarach zwartej zabudowy miast i wsi w granicach określonych w studiach uwarunkowań kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin, planach miejscowych i decyzjach lokalizacyjnych. Na pozostałych terenach 
obecna zmiana Studium nie wprowadza nowej zabudowy. Stwierdza się zatem, że omawiany dokument nie stoi w 
sprzeczności z opisywanym zakazem.  
Niezależnie od tego należy zwrócić uwagę na to, że w Studium nie wyznacza się linii zabudowy, dlatego też na etapie 
opracowywania tego dokumentu nie sposób jednoznacznie określić czy zabudowa będzie lokalizowana w odległości 
mniejszej niż 100 m od brzegu zbiornika. W strefie tej mogą być dopuszczone inne przeznaczenia (np. zieleń) nie związane 
z zabudową. Kwestie rozmieszczenia zabudowy określa się na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. 
Warto także zwrócić uwagę na nieuregulowany stan prawny linii brzegowej Zbiornika Nyskiego. Zgodnie z art. 15 ustawy 
Prawo wodne „linia brzegowa” określona jest „dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników”, natomiast 
Zbiornik Nyski jest jeziorem sztucznym, dlatego też linia brzegowa dla tego zbiornika nie została ustalona. Stanowisko takie 
potwierdził Starosta Powiatowy w Nysie pismem nr ROŚ.6630.1.2013.JM z dnia 24.04.2013 r. (kopię pisma załączono do 
prognozy). Linię brzegową wyznacza  się w drodze decyzji. Brak ustalonej linii brzegowej może stanowić poważny problem 
przy określaniu odległości 100 m od zbiornika. Nie sposób również jednoznacznie stwierdzić, czy w odniesieniu wód 
ukształtowanych sztucznie zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w odległości 100 m ma zastosowanie.  
Projekt zmiany Studium nie narusza również pozostałych zakazów określonych w ww. rozporządzeniu ze względu na brak 
odniesienia do poruszanych zagadnień. Nie wprowadza się eksploatacji złóż, nie przewiduje się również wystąpienia zmian 
stosunków wodnych. 
 
12. Oddziaływanie ustaleń zmiany Studium poza obszarem opracowania. 
Nie przewiduje się wystąpienia znaczącego oddziaływania na środowisko obszarów znajdujących poza terenem gminy. 
Zakres przekształceń przestrzennych będących skutkiem realizacji zmiany Studium i ich wpływ na środowisko będzie miał 
charakter miejscowy i lokalny, zamykający się w granicach gminy Nysa.  
 
13. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko.  
Realizacja projektu zmiany Studium nie spowoduje transgranicznych oddziaływań na środowisko, ze względu na te, że 
projekt nie zawiera funkcji, które mogą wiązać się z wspomnianym oddziaływaniem. 
 

14. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego 
dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania. 

Przewidywane metody analizy realizacji postanowień projektu zmiany Studium pod kątem wpływu na środowisko mogą się 
odnosić do przestrzegania ustaleń dotyczących przeznaczenia terenu, ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, 
ustaleń dotyczących wyposażenia w infrastrukturę techniczną, ochrony i kształtowania środowiska i ładu przestrzennego, 
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków. Skutki realizacji omawianego dokumentu podlegają badaniom w ramach 
Państwowego Monitoringu Środowiska. Monitoring poszczególnych komponentów środowiska prowadzi Wojewódzki 
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Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowy Instytut Geologiczny, starosta powiatu nyskiego, zgodnie z ustawą z 
dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska oraz ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.  
Zgodnie z art. 55 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko organ opracowujący dokument (Burmistrz Miasta i Gminy Nysa) 
prowadzi monitoring skutków realizacji postanowień Studium w zakresie oddziaływania na środowisko.  
Monitorowanie stanu środowiska i zmian w nim zachodzących powinno być realizowane w odniesieniu do terenów objętych 
zmianą Studium, a także komponentów środowiska, które mogą być najbardziej podatne na negatywny wpływ powodowany 
realizacją omawianego dokumentu. W tym zakresie proponuje się objąć monitoringiem następujące komponenty środowiska: 

- klimat akustyczny w otoczeniu planowanej obwodnicy m. Nysa (ocena poziomu hałasu wyrażona wskaźnikami 
mającymi zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby: 
LAeq D – równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 6:00 do godz. 
22:00), LAeq N – równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22:00 do 
godz. 6:00), wyrażone w dB); 

- środowisko przyrodnicze na obszarach chronionych (kontrola zgodności zagospodarowania z dokumentami 
ustalającymi zasady zagospodarowania na terenach objętych ochroną prawną poprzez analizę zdjęć lotniczych, i 
bezpośrednią wizję w terenie majce na celu wykrycie niezgodności z ustalonym zagospodarowaniem np. 
nielegalnej zabudowy, składowisk odpadów itp.). 

Monitoring ten może być również prowadzony w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych w ramach Państwowego 
Monitoringu Środowiska, a także innych badań wykonywanych w zależności od zapotrzebowania np. w przypadku 
pojawienia się skarg mieszkańców na uciążliwości prowadzonej działalności w oparciu o Studium.  
Częstotliwość przeprowadzania analiz powinna być uwarunkowana częstotliwością badania aktualności kierunków polityki 
przestrzennej, zawartych w planach, programach i studiach oraz w aktach prawa miejscowego. Zgodnie z art. 32 ust. 2 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wyniki omawianych analiz powinny być przekazywane co najmniej 
raz w czasie trwania kadencji rady. Proponuje się zatem, aby analizy dotyczące ochrony środowiska były przeprowadzane 
również z taką częstotliwością. 
 
15. Przedstawienie rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na środowisko. 
Zgodnie z art. 51 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, prognoza oddziaływania na środowisko 
zawiera rozwiązania mające na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko mogących być 
rezultatem realizacji projektowanego dokumentu.  
Dla ograniczenia negatywnych oddziaływań elektrowni wiatrowych na awifaunę i chiropterofaunę proponuje się:  

- przeprowadzenie analizy oddziaływania elektrowni wiatrowych opartej na wynikach rocznego monitoringu 
ptaków i nietoperzy przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, 

- analizę w trakcie pierwszych kilku lat funkcjonowania elektrowni opartej o monitoring 
- porealizacyjny skutków realizacji inwestycji na środowisko przyrodnicze – w przypadku stwierdzenia 

znacznego oddziaływania na środowisko w tym szczególnie awifaunę i chiropterofaunę zaleca się podjęcie 
działań ograniczających negatywne skutki np. okresowe wyłączenia turbin; 

- wykonanie wież turbin z jednolitych materiałów, w takiej formie i kolorystyce, które nie będą przywabiać 
ptaków i nietoperzy; 

- nie wprowadzanie w otoczeniu turbin wiatrowych ciągów zieleni, które mogą być wykorzystywane przez 
zwierzęta. 

Pozostałe przyjęte w projekcie zmiany Studium rozwiązania pozwalające zminimalizować lub ograniczyć niekorzystne 
oddziaływania uznaje się za wystarczające. Nie przedstawia się zatem dodatkowych rozwiązań mających na celu 
zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko. 
Na etapie sporządzania projektu zmiany Studium rozważane były różne warianty rozwiązań, które dotyczyły m. in. 
problematyki komunikacji, sposobu rozmieszczenia terenów w przestrzeni, ustalenia proporcji pomiędzy powierzchnią 
zabudowaną a powierzchnią biologicznie czynną, a także rozwiązań z zakresu systemów infrastruktury technicznej. 
Wszystkie rozważane koncepcje projektowe były analizowane pod kątem potencjalnego oddziaływania na środowisko. 
Poszczególne rozwiązania nie różniły się od siebie w zasadniczy sposób pod względem wpływu na środowisko. Ustalenia 
analizowanego projektu są wynikiem kompromisu pomiędzy wymogami ochrony środowiska i życia człowieka, a 
koniecznością rozwoju urbanistycznego i społecznego gminy. Zaprezentowane rozwiązania są zgodne z ustawodawstwem 
odrębnym, dokumentami planistycznymi obowiązującymi na terenie gminy i wykorzystują instrumenty planistyczne służące 
zrównoważonemu rozwojowi terenów gminy. Nie przedstawia się zatem rozwiązań alternatywnych do przyjętych w 
opisywanym dokumencie. 
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16. Analiza i ocena celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i 
krajowym istotnych z punktu widzenia projektowanego dokumentu. 

 
Działania przewidziane w zmianie studium w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego oraz skutków oddziaływania 
kierunków jego zagospodarowania mają charakter lokalny jednak uwzględniają cele ochrony środowiska zawarte w 
dokumentach strategicznych opracowywanych na szczeblu międzynarodowym, krajowym i regionalnym oraz w dyrektywach 
Unii Europejskiej. 
 
Dokumentami rangi międzynarodowej i wspólnotowej o charakterze przestrzennym, które stanowią podstawę do 
formułowania celów ochrony środowiska w programach krajowych to konwencje międzynarodowe, przyjęte przez stronę 
polską. Projekt zmiany Studium realizuje cele ustanowione w następujących dokumentach:  

- Konwencja Berneńska o ochronie dzikiej fauny i flory europejskiej oraz ich siedlisk naturalnych z 1979 r., 
- Konwencja Ramsarska o obszarach wodno – błotnych z 1971 r. ze zmianami w Paryżu (1982 r.) i Regina (1987 r.), 
- Konwencja ONZ o ochronie różnorodności biologicznej z Rio de Janeiro, 1992 r., 
- Dyrektywy 43/92 EEC z 21 maja 1992 r. (z późn. zm.) w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i 

flory oraz Dyrektywy 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 r. o ochronie ptaków, będąca podstawą tworzenia 
Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. 

Dokumentami strategicznymi o randze krajowej, do których odnosi się projektowana zmiana Studium są: 
- II Polityka ekologiczna państwa, która nawiązuje do priorytetowych kierunków działań określonych w VI Programie 

działań Unii Europejskiej w dziedzinie środowiska - wskazuje narzędzia ochrony środowiska, oraz problemy 
związane ze współpracą międzynarodową, uwzględniając w szczególności UE. Swoje cele i zakres działań 
wyznacza w trzech przedziałach czasowych: do roku 2002, do roku 2010 i do roku 2025, a także Polityka 
ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, która została przyjęta uchwałą Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2009r. w sprawie przyjęcia dokumentu „Polityka ekologiczna Państwa w 
latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016” (M.P. nr 34, poz. 501) - przedstawia cele w zakresie rozwiązań 
systemowych z włączeniem aspektów ekologicznych do polityk sektorowych, przede wszystkim do energetyki, 
przemysłu, transportu, gospodarki komunalnej i budownictwa, rolnictwa, leśnictwa i turystyki. Dokument ten 
dostrzega ważną rolę w ekologizacji planowania przestrzennego i użytkowania terenu oraz w edukacji ekologicznej 
i dostępie do informacji. W Polityce podkreśla się aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym jako jedno z 
działań systemowych. W dokumencie tym wskazuje się m.in. na uwzględnienie wymagań ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej. 

Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Programem działań, która  
podkreśla ważność zachowania całej rodzimej przyrody, bez względu na formę użytkowania oraz stopień jej przekształcenia 
lub zniszczenia. W Studium zachowuje się najcenniejsze przyrodniczo tereny, do których należą lasy, ekosystemy wodne, a 
także większość przestrzeni rolniczej wraz podnoszącymi jej walory elementami środowiska, takimi jak zadrzewienia i 
zakrzewienia itp. 
Powyższe cele te odnoszą się do ochrony przyrody w ramach ustanowionych obszarów chronionych - Otmuchowsko-
Nyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, rezerwatu przyrody "Przyłęk", w odniesieniu do których proponuje się 
powiększenie granic, a także obszarów Natura 2000 „Zbiornik Nyski", „Forty Nyskie'' i „Przyłęk nad Białą Głuchołaską". W 
projekcie zmiany Studium podkreślą się znaczenie tych obszarów i obowiązujące w ich obrębie zasady zagospodarowania 
ustalone w planach zadań ochronnych i rozporządzeniu Wojewody Opolskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu.  
W zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony bioróżnorodności istotne znaczenie ma zmiana polegająca na 
wprowadzeniu zalecenia lokalizowania zabudowy zagrodowej i gospodarczej w miejscach nie zajmowanych przez cenne 
siedliska przyrodnicze mogące być miejscem występowania chronionej flory i fauny. 
 
17. Streszczenie  
 
Informacje ogólne.  
Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa, w jej granicach administracyjnych, zainicjowanego uchwałą Nr 
XIX/310/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 kwietnia 2012 r. Zmiana Studium wynika z potrzeby zmniejszenia terenów pod 
nowe inwestycje zaprojektowanych w obowiązującym Studium. Zaktualizowano również przeznaczenia terenów wynikające 
z obowiązujących planów miejscowych i innych decyzji administracyjnych kreujących politykę przestrzenną gminy. 
W niniejszej prognozie odniesiono się wyłącznie do projektowanych zmian dokonanych w analizowanym dokumencie w 
stosunku do obowiązującego Studium. 
Celem opracowania prognozy jest stwierdzenie czy i jakie przeobrażenia w środowisku nastąpią na skutek realizacji 
zagospodarowaniu terenu zgodnie z ustaleniami określonymi w projekcie zmiany Studium.  
Obszar opracowania obejmuje teren całej gminy Nysa w jej granicach administracyjnych. 
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We wstępnych rozdziałach prognozy określono przyjętą metodykę pracy oraz przytoczono listę wykorzystanych materiałów.  
 
Analiza istniejącego stanu środowiska przyrodniczego. 
W rozdziale tym przedstawiono charakterystykę środowiskową gminy, przedstawiono jej położenie, walory przyrodnicze i 
krajobrazowe, stan użytkowania przestrzeni, a także wskazano istniejące presje. 
Gmina Nysa objęta zmianą Studium leży w południowo – zachodniej części województwa opolskiego i wchodzi w skład 
powiatu nyskiego. 
Obszar gminy Nysa obejmuje fragment dużej jednostki geologicznej – bloku przedsudeckiego, zbudowanego z serii 
metamorficznych oraz młodopaleozoicznych granitoidów, przykrytych grubą pokrywą osadów trzeciorzędowych i 
czwartorzędowych. Obszar gminy Nysa w plejstocenie był trzykrotnie zlodowacony. Dwukrotnie w czasie zlodowaceń 
południowopolskich i raz w okresie zlodowaceń środkowopolskich. Zlodowacenia te pozostawiły pokrywę osadów na 
utworach trzeciorzędowych i skałach masywu krystalicznego. Reprezentowane są one przez gliny zwałowe, osady 
piaszczysto – żwirowe wodnolodowcowe i lodowcowe oraz piaski, żwiry i głazy tarasów rzecznych. 
Na terenie gminy Nysa można wyróżnić trzy wyraźne strefy geomorfologiczne: Dolina Nysy Kłodzkiej wraz z ujściowym 
fragmentem Białej Głuchołaskiej, Granitowe pogórze w południowo – zachodniej części gminy i Wysoczyzny polodowcowe w 
północnej i południowo – wschodniej części gminy. Obszar gminy ma zróżnicowany charakter pod względem hipsometrii. 
Główną wklęsłą oś geomorfologiczną tworzy dolina Nysy Kłodzkiej.  
Na obszarze gminy Nysa występuje 5 udokumentowanych złóż kopalin. Są to cztery złoża kruszywa naturalnego: 
„Konradowa – Wyszków”, „Bielice – Zbiornik”, „Głębinów – Zbiornik” i „Radzikowice” oraz jedno złoże surowców ilastych 
„Niwnica”. 
Klimat gminy jest przejściowy, kontynentalno – morski, kształtowany na przemian przez masy powietrza napływające znad 
Oceanu Atlantyckiego lub wschodniej Europy i Azji. Warunki klimatyczne panujące na terenie gminy są korzystne, sprzyjają 
rozwojowi rolnictwa oraz pozwalają na osiąganie optymalnego komfortu osiedlania.  
W odniesieniu do jakości powietrza atmosferycznego na trenie gminy wskazuje się na nadmierną koncentrację pyłu 
zawieszonego PM10, PM2,5, benzo(a)pirenu i benzenu, a także ozonu. 
Wyniki pomiarów hałasu w otoczeniu dróg wskazują na występowanie uciążliwości dróg cechujących się najwyższym 
natężeniem ruchu. 
Przez teren Nysy przepływają 2 duże rzeki: Nysa Kłodzka i Biała Głuchołaska. Znajduje się tu również sztuczny zbiornik – 
jezioro Nyskie o funkcji przeciwpowodziowej. Ze względu na wysokie walory przyrodnicze zbiornik ten został włączony do 
sieci obszarów Natura 2000 jako ostoja ptasia.  
Wyniki klasyfikacji wód podziemnych badanych w 2012 r. wykazały V klasę (wody złej jakości) jakości w klasyfikacji 
pięciostopniowej. 
Na terenie gminy występują gleby litogeniczne, autogeniczne, semihydrogeniczne, hydrogeniczne, pyłowe, mady rzeczne, 
gleby piaskowe i gliniaste. Udział gleb bardzo dobrych i dobrych gruntów ornych, będących w I – III klasie bonitacyjnej jest 
wysoki i wynosi 59,23 %. Na obszarze gminy występują korzystne warunki dla rozwoju rolnictwa. Gleby nie są 
zanieczyszczone metalami ciężkimi. 
Prze obszar gminy przebiegają napowietrzne linie wysokiego napięcia i stacje bazowe telefonii komórkowej będące 
źródłem promieniowania elektromagnetycznego. Analiza badań monitoringowych poziomów pól elektromagnetycznych za 
2012 rok, wykazuje, że w otoczeniu badanych źródeł pól elektromagnetycznych, będących przedmiotem pomiarów, nie 
stwierdzono miejsc występowania poziomów pól elektromagnetycznych o wartościach wyższych od dopuszczalnych i w 
związku z tym, spełnione są wymagania odnośnie kryteriów dotyczących poziomów pól elektromagnetycznych, jakie mogą 
występować w środowisku. 
Jako rejony o warunkach geologiczno – inżynierskich utrudniających budownictwo są obszary występowania gruntów 
słabonośnych (grunty organiczne, spoiste plastyczne i miękkoplastyczne, grunty niespoiste luźne). Na terenie gminy takie 
grunty znajdują się w dolinach rzek i potoków. Doliny rzeczne posiadają utrudnione warunki gruntowe ze względu na płytko 
zalegające zwierciadło wód podziemnych. Do gruntów o niekorzystnych warunkach budowlanych należą również takie, które 
występują na obszarach zalewanych w czasie powodzi.  
Dolina Nysy Kłodzkiej stanowi obszar poważnego zagrożenia powodziowego. W czasie powodzi z lipca 1997 roku zalana 
była dolina Nysy Kłodzkiej, a także obszary pozostałych dolin większych cieków wodnych: Biała Głuchołaska, Mora, 
Kamienica, Ścinawa Niemodlińska.  
Szata roślina gminy Nysa jest stosunkowo bogata. Szczególne warunki fizjograficzne gminy decydują o tym, że zachowała 
się znaczna część walorów przyrodniczych pomimo znacznych przekształceń antropogenicznych. Bogactwo roślinności 
jest odzwierciedleniem dużej ilości siedlisk jakie wykształciły się tu w wyniku zróżnicowanej rzeźby terenu, warunków 
klimatycznych i wilgotnościowych. Duże zróżnicowanie warunków edaficznych umożliwiło rozwój wielu zbiorowiskom 
roślinnym, zarówno naturalnym (leśne, wodne, szuwarowe) jak i półnaturalnym i antropogenicznym (łąkowe, polne, 
ruderalne). Wśród naturalnych i półnaturalnych zbiorowisk najczęściej spotykane są zbiorowiska łąkowe (na całym 
obszarze gminy) oraz leśne, których niewielkie powierzchniowo kompleksy zachowały się w południowej i wschodniej 
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części gminy. Na obszarze gminy Nysa stwierdzono występowanie kilkadziesiąt zespołów roślinnych. Występuje tu wiele 
stanowisk chronionych roślin. 
Zróżnicowane warunki fizjograficzne gminy decydują również o występowaniu różnorodnej fauny. Dominacja na terenie 
gminy Nysa pól uprawnych powoduje, że trzon fauny tworzą gatunki krajobrazu otwartego – rolniczego. Obok nich bytuja 
gatunki ekosystemów leśnych. Rozproszenie i niewielka powierzchnia kompleksów leśnych sprawia jednak, że gatunki 
wnętrza lasu, charakterystyczne dla dużych obszarów leśnych tutaj nie występują lub są bardzo nieliczne.  
W dolinach rzecznych spotykamy rzadkie i chronione gatunki ryb, a także płazów. Licznie występują tu ptaki, w 
szczególności w rejonie Zbiornika Nyskiego. 
Zbiorniki zaporowe są sztucznym, aczkolwiek atrakcyjnym środowiskiem życia ptaków. Funkcjonowanie Jeziora Nyskiego od 
długiego okresu czasu zapewniło odpowiednie zróżnicowanie środowisk wodnych dla awifauny. Zbiornik Nyski pod 
względem ornitologicznym wyróżnia kilka osobliwych cech. Dochodzi na nim do bardzo dużych koncentracji ptaków w 
okresie przelotów i zimowania. Liczebność wielu gatunków osiąga tutaj wartości niespotykane lub bardzo rzadko spotykane 
w innych częściach Śląska, a nawet południowej Polski.  
Gmina jest także miejscem występowania nietoperzy, które wykorzystują fortyfikacje w Nysie jako zimowiska. 
Spośród form ochrony przyrody wymienia się: rezerwat przyrody„Przyłęk”, Otmuchowsko - Nyski Obszar Chronionego 
Krajobrazu, Obszar Natura 2000 SOO „Forty Nyskie", obszar Natura 2000 OSO „Zbiornik Nyski”, Specjalny Obszar Ochrony 
siedlisk Natura 2000 „Przyłęk nad Białą Głuchołaską”, pomniki przyrody oraz stanowiska roślin i zwierząt. Oprócz tego 
podejmowane są działania zmierzające do utworzenia nowych form ochrony obszarowej i poszerzenia granic istniejących 
terenów. 
W prognozie opisuje się funkcjonowanie sieci infrastruktury technicznej. Określa się sposób zbierania odpadów, rozwój sieci 
wodociągowej i kanalizacji, sposób zaopatrzenia w energię cieplną i elektryczną. Gmina skanalizowana jest w 
niewystarczający sposób. Opisuje się również kwestę gazyfikacji gminy i stopień rozwinięcia sieci melioracyjnej.  
Na terenie gminy funkcjonują elektrownie wodne, które stanowią źródło energii odnawialnej.  
Prognoza szczegółowo opisuje stopień rozwinięcia sieci drogowej kolejowej. 
W zakresie najistotniejszych problemów środowiska istotnych z punktu widzenia projektu zmiany Studium wyróżnia się 
potrzebę dalszego rozwoju sieci kanalizacyjnej, nadmierną emisja zanieczyszczeń ze źródeł punktowych oraz problematykę 
hałasu w otoczeniu dróg. 
W przypadku braku realizacji ustaleń projektu zmiany Studium dla gminy Nysa, zagospodarowanie terenu gminy odbędzie 
się na podstawie obowiązującego dokumentu Studium. 
 
Informacja o zawartości projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 
W rozdziale tym scharakteryzowano układ dokumentu Studium oraz jego najważniejsze cele.  
Zdefiniowano zakres zmian w projekcie zmiany Studium. Dotyczą one:  

1) w zakresie terenów funkcjonalnych: 
− zmniejszono 2MUN (tereny projektowanej wiejskiej zabudowy mieszkaniowej i usługowej o niskiej 

intensywności) w następujących miejscowościach: Biała Nyska, Domaszkowice, Głębinów, Goświnowice, 
Hajduki Nyskie, Hanuszów, Iława, Jędrzychów, Konradowa, Koperniki, Kubice, Lipowa, Morów, Podkamień, 
Przełęk, Regulice, Rusocin, Sękowice, Siestrzechowice, Skorochów, Wierzbięcice, Złotogłowice, 

− zmniejszono 2MSU (tereny projektowanej zabudowy mieszkaniowej o średniej intensywności) w mieście 
Nysa, 

− zmniejszono 2MNU (tereny projektowanej wiejskiej zabudowy mieszkaniowej i usługowej o niskiej 
intensywności) w mieście Nysa, 

− zmniejszono 2AG (tereny projektowanych aktywności gospodarczych) w mieście Nysa, Złotogłowicach i 
Rusocinie, 

− zwiększono 2AG (tereny projektowanych aktywności gospodarczych) w obrębach Goświnowice-
Radzikowice. 

2) w zakresie rozwoju systemu komunikacji: 
− zaktualizowano przebieg obwodnicy miasta Nysy, 
− przewidziano modernizację dróg krajowych i wojewódzkich; 
− zaplanowano modernizację linii kolejowych; 

3) w zakresie zasad ochrony środowiska i jego zasobów, przyrody i krajobrazu naturalnego: 
− dla form ochrony przyrody obowiązują zapisy ustawy o ochronie przyrody oraz zawarte w aktach 

ustanawiających niniejsze formy: Otmuchowsko-Nyski Obszar Chronionego Krajobrazu i jego proponowanego 
powiększenie, obszar NATURA 2000 specjalnej ochrony ptaków „Zbiornik Nyski" (PLB160002), obszary 
NATURA 2000 mające znaczenie dla Wspólnoty  „Forty Nyskie'' (PLH160001) i „Przyłęk nad Białą 
Głuchołaską" (PLH160016), rezerwat przyrody "Przyłęk" i jego proponowanego powiększenia; 

4) w zakresie zasad ochrony dziedzictwa i krajobrazu kulturowego: 
− zaktualizowano wykazy obiektów wpisanych do ewidencji i rejestru zabytków, 



Prognoza skutków ustaleń oddziaływania na środowisko

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa

 

 

_____________________________________________________________________________________________________   

 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

Wrocław   czerwiec 2014 r.   

47

5) w zakresie kierunków rozwoju infrastruktury technicznej: 
− zaplanowano rozwój i modernizację linii elektroenergetycznych, sieci gazowych i innych obiektów 

infrastruktury technicznej; 
− budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Lewin Brzeski – Nysa o parametrach DN 300 PN 8,4 Mpa wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą. 
6) w zakresie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych: 

− zaktualizowano zasięgi obszarów szczególnego i potencjalnego zagrożenia powodzią, 
− na obszarze gminy wyznaczono tereny zagrożeń osuwiskowych: w Złotogłowicach (osuwisko występuje na 

krawędzi doliny Nysy Kłodzkiej), w Domaszkowicach (na obszarze zalesionym w południowowschodniej 
części wsi) i 2 w Hajdukach Nyskich przy rzece Kamienica. Na obszarze Gminy Nysa lokalnie występują 
warunki naturalnych zagrożeń ze strony istniejącej rzeźby. Znaczne nachylenia istniejących zboczy dolinnych 
powodują, iż występuje potencjalne zagrożenie osuwiskami. Na rysunku zmiany Studium zaznaczono ww. 
zagrożenia osuwania się mas ziemnych, 

7) w zakresie obszarów lokalizacji inwestycji celu publicznego: 
− budowa obwodnicy Nysy  
− modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego – etap I, 
− modernizacja części osadowej oczyszczalni ścieków Opole, Nysa, Brzeg, 
− utworzenie Południowo-Zachodniego Regionu Gospodarki Odpadami w Domaszkowicach, 

8) w zakresie wykazu zadań rządowych i samorządowych: 
− modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego – etap I – Program 

Operacyjny Infrastruktura i  Środowisko 2007-2013, 
− modernizacja części osadowej oczyszczalni ścieków w Nysie – Krajowy program oczyszczania ścieków 

komunalnych, 
− budowa obwodnicy Nysy i Niemodlina w ciągu drogi krajowej nr 41 i 46 na odcinku obwodnicy Nysy – 

Program budowy dróg krajowych na lata 2008-2012, 
− południowo – zachodni Region Gospodarki Odpadami – Wojewódzki Program Gospodarki Odpadami. 

9) W zakresie energetyki odnawialnej: 
− zmieniono nazwę: „terenów rolnych, na których dopuszcza się lokalizowanie  elektrowni wiatrowych” na  

„obszary rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy 
przekraczającej 100 kW wraz ze strefami ochronnymi”. 

 

Prognozowane oddziaływania ustaleń zmiany Studium na środowisko. 
Na podstawie analizy projektu zmiany Studium wyznaczono główne projektowane zmiany, inwestycje i ustalenia, które 
wpłyną na zmianę stanu istniejącego, a tym samym wywierać będą wpływ na środowisko. Na potrzeby niniejszej prognozy 
ustalenia projektu zmiany Studium w cztery główne grupy, w ramach których wyróżniono najistotniejsze działania.  

 
 Zmiany w zagospodarowaniu terenu:  
- zmniejszenie terenów pod potencjalną zabudowę (2MUN, 2MSU, 2MNU, 2AG),  
- zwiększono 2AG (tereny projektowanych aktywności gospodarczych) w obrębach Goświnowice-Radzikowice..  
 
Inwestycje z zakresu infrastruktury komunikacyjnej: 
- budowa dróg o znaczeniu ponadlokalnym - budowa obwodnicy Nysy i Niemodlina w ciągu drogi krajowej nr 41 i 
46 na odcinku obwodnicy Nysy,  
- modernizacja istniejącej sieci dróg,  
- modernizacja linii kolejowych.  
 
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej: 
- budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Lewin Brzeski – Nysa o parametrach DN 300 PN 8,4 Mpa wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą 
 
Ustalenia z zakresu ochrony przyrody, środowiska i dziedzictwa kulturowego:  
- modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,  
- ochrona form ochrony przyrody,  
- ochrona obiektów kulturowych.  

Powyższe zmiany będą w zróżnicowany sposób wpływać na środowisko: korzystny, mało korzystny i niekorzystny. 
Zestawienie najważniejszych oddziaływań zaprezentowano w zestawieniu tabelarycznym. 
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Prognozowany największy wpływ na środowisko wywierać będzie budowa obwodnicy Nysy i Niemodlina w ciągu drogi 
krajowej nr 41 i 46 na odcinku obwodnicy Nysy, dla której wydano decyzję środowiskową (pismo nr RDOŚ-16-WOOŚ-6613-
033/09/mj z dnia 14.10.2009 r. 
Pozytywnie oceniono zmniejszenie zasięgu terenów przeznaczonych pod zabudowę. 
 
Oddziaływania na obszary Natury 2000. 
Zakres zmian sporządzanego Studium nie będzie mieć wpływu na obszary Natura 2000. Niemniej jednak w niniejszej 
Prognozie przytoczono plan ochrony dla SOO Natura 2000 „Forty Nyskie” oraz plan ochrony dla OSO Natura 2000 „Zbiornik 
Nyski”. Plany te powinny brane być pod uwagę przy opracowaniu bardziej szczegółowych dokumentów, w tym przede 
wszystkim przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
 
Oddziaływanie na Otmuchowsko - Nyski Obszar Chronionego Krajobrazu. 
W prognozie nie stwierdzono niezgodności polityki przestrzennej gminy z zakazami ustanowionymi dla OCHK w 
Rozporządzeniu Nr 0151/P/16/2006 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie obszarów chronionego 
krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Op., 2006, Nr 33, Poz. 1133). 
 
Oddziaływanie ustaleń zmiany Studium poza obszarem opracowania. 
Wpływ na tereny sąsiednie będzie związany z realizacją elektrowni wiatrowych. Będą to oddziaływania widokowe. Wysokie 
maszty będą widoczne z dalekich odległości, również spoza terenu gminy.  
 
Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko. 
Nie wystąpią transgraniczne oddziaływania na środowisko. 
 
Metody analizy realizacji postanowień projektu zmiany Studium. 
W rozdziale tym przedstawiono sposób realizacji analizy wpływu zmiany Studium na środowisko oraz ich zakres. W tym 
zakresie powinny być wykonywane okresowe przeglądy zainwestowania obszaru i realizacji dokumentów planistycznych, 
realizowane przez administrację samorządową. Badania stanu środowiska prowadzone będą w ramach państwowego 
monitoringu środowiska.  
 
Przedstawienie rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą 
negatywnych oddziaływań na środowisko. 
Zaproponowano przeprowadzenie prac monitoringowych pod kątem występowania ptaków i nietoperzy, przed realizacją 
nowych turbin elektrowni wiatrowych. Pozostałe przyjęte w projekcie planu rozwiązania uznaje się za wystarczające, dlatego 
nie przedstawia się dodatkowych rozwiązań. Nie wskazano również na potrzebę przedstawienia rozwiązań alternatywnych. 
 
Analiza i ocena celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i 
krajowym istotnych z punktu widzenia projektowanego dokumentu. 
W rozdziale tym przeanalizowano powiązania projektu zmiany Studium z dokumentami takimi jak plany, programy i strategie, 
a także opisano w jaki sposób uwzględniono cele ochrony środowiska. 


