
 

 

 
 
 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
DO PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWA Ń I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO GMINY GAWORZYCE 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Zespół autorów: 
mgr inż. arch. Marek Wiland – kierujący zespołem autorów  

- biegły w zakresie sporządzania prognoz skutków wpływu ustaleń planu na środowisko nr 1282 
z dnia 31.12.1998 r.  

- uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym nr 1016/89 z dnia 12.09.1989 r. 
mgr inż. Joanna Hartman-Łesiuk 
inż. Karolina Kowalik 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
              Dyrektor 
 

 
mgr inż. arch. Marek Wiland 
 
 
 
 
 
 
 

KWIECIEŃ 2017



 1   
 

B.U. Ecoland. Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Gaworzyce.  Kwiecień 2017 r.  

 

SPIS TREŚCI 
1. PODSTAWA PRAWNA. ................................................................................................................ 2 

2. ZAWARTOŚĆ, GŁÓWNE CELE PROJEKTU STUDIUM ORAZ JEGO POWIĄZANIA Z 
INNYMI DOKUMENTAMI. ......................................................................................................... 2 

3. METODY ZASTOSOWANE PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY. ....................................... 3 

4. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW 
REALIZACJI USTALEŃ PROJEKTU STUDIUM. ...................................................................... 7 

5. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA 
ŚRODOWISKO. ............................................................................................................................. 8 

6. ISTNIEJĄCY STAN ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNE ZMIANY TEGO STANU W 
PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTU STUDIUM. ISTNIEJĄCE PROBLEMY 
OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI PROJEKTU 
STUDIUM. ...................................................................................................................................... 8 

7. CHARAKTER I STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH 
PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM. ................................................ 10 

7.1. Charakterystyka środowiska. ...................................................................................................... 10 
7.1.1. Położenie fizyczno-geograficzne. ............................................................................................ 10 
7.1.2. Budowa geologiczna. ............................................................................................................... 10 

7.1.3. Surowce mineralne. .................................................................................................................. 11 

7.1.4. Gleby i ich przydatność rolnicza. ............................................................................................. 12 

7.1.5. Rzeźba terenu. .................................................................................................................. 13 
7.1.6. Budowa hydrogeologiczna. .............................................................................................. 14 
7.1.7. Wody powierzchniowe. ................................................................................................... 15 
7.1.8. Uwarunkowania klimatyczne. .......................................................................................... 16 
7.1.9. Szata roślinna i świat zwierzęcy. ..................................................................................... 17 
7.1.10. Obszary i obiekty chronionej przyrody. ......................................................................... 19 
7.1.11. Walory krajobrazowe i dziedzictwo kulturowe. ............................................................ 23 

7.2. Stan i jakość środowiska. ............................................................................................................ 25 
7.2.1. Powietrze. ................................................................................................................................. 25 

7.2.2. Wody podziemne i powierzchniowe. ....................................................................................... 27 
7.2.3. Gleby. ....................................................................................................................................... 28 

7.2.4. Klimat akustyczny.................................................................................................................... 29 

7.2.5. Promieniowanie elektromagnetyczne. ..................................................................................... 30 
8. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU 

MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNE Z PUNKTU 
WIDZENIA PROJEKTU STUDIUM ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE CELE I INNE 
PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE PODCZAS OPRACOWANIA 
PROJEKTU STUDIUM. ............................................................................................................... 32 

9. IDENTYFIKACJA I OCENA ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO 
W OPARCIU O ANALIZĘ USTALEŃ I ROZWIĄZAŃ FUNKCJONALNO-
PRZESTRZENNYCH PROJEKTU STUDIUM. ......................................................................... 33 

10. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE 
LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ 
NA ŚRODOWISKO. .................................................................................................................... 41 

11. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE 
STUDIUM WRAZ Z UZASADNIENIEM ICH WYBORU LUB WYJAŚNIENIE BRAKU 
ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH. ...................................................................................... 44 

12. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM. .................................................... 45 

 



 2   
 

B.U. Ecoland. Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Gaworzyce.  Kwiecień 2017 r.  

 

1. PODSTAWA PRAWNA.  

 Prognozę oddziaływania na środowisko do projektu Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Gaworzyce sporządzono na podstawie art. 46 pkt 1 i w 

oparciu o art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

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

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.). Uwzględniono ponadto 

decyzje organów dotyczące zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie 

oddziaływania na środowisko: 

− Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu (pismo znak: 

WSI.411.235.2015.JN z dnia 15 lipca 2015 r.); 

− Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (pismo znak: ZNS-710/64/15 z dnia 

24 lipca 2015 r.). 

   

2. ZAWARTO ŚĆ, GŁÓWNE CELE PROJEKTU STUDIUM ORAZ JEGO POWI ĄZANIA 

Z INNYMI DOKUMENTAMI.  

 Prognozę oddziaływania na środowisko opracowano do projektu Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gaworzyce (zwanego w dalszej części 

niniejszego opracowania projektem Studium), sporządzanego w związku z Uchwałą Nr III/24/2015 

Rady Gminy Gaworzyce z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gaworzyce. 

Projekt Studium zmienia dotychczas obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Gaworzyce, przyjęte Uchwałą Nr XI/65/2011 Rady Gminy 

Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2011 r. (zwane dalej dotychczasowym Studium). Zmiana ta ma 

charakter całościowy, zarówno w wymiarze przestrzennym (cały obszar gminy), jak i 

merytorycznym.   

Omawiany projekt Studium stanowi narzędzie definiujące politykę przestrzenną gminy, 

w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Jego celem jest stworzenie warunków 

przestrzennych dla racjonalnego rozwoju gminy Gaworzyce (w tym m.in. poprzez: weryfikację 

zasięgu terenów rozwojowych oraz określenie kierunków i zasad realizacji infrastruktury), przy 

jednoczesnym wykorzystaniu, ale i ochronie, lokalnych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych. 

Realizacja postanowień projektu Studium odbywać się będzie przede wszystkim poprzez miejscowe 

plany zagospodarowania przestrzennego, które stworzą prawne podstawy realizacji konkretnych 

przedsięwzięć i inwestycji.  
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest jednym 

z elementów systemu planowania przestrzennego kraju i zgodnie z ustawą o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym – jako akt niższego rzędu – musi uwzględniać ustalenia planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa, a ten z kolei ustalenia Koncepcji Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju (KPZK). Poza wspomnianymi opracowaniami, przy sporządzaniu 

projektu Studium uwzględniono gminne strategie, plany i programy, których opracowanie w 

niektórych przypadkach wynika z obowiązku, jaki został nałożony na gminy przez przepisy prawa. 

Część tych opracowań, zgodnie z wymaganiami ustawodawców, jest spójna z tożsamymi 

dokumentami sporządzanymi na wyższych szczeblach administracji publicznej. 

W ramach opracowywania projektu Studium uwzględniono ponadto informacje zawarte w 

Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne ustalenia Planu gospodarowania wodami… uwzględnia się między innymi w 

Studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. W Planie 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry zawarto m.in. dane dotyczące jakości 

poszczególnych jednolitych części wód podziemnych i powierzchniowych, które wzięto pod uwagę 

w opracowanym projekcie dokumentu. 

W ramach opracowywania projektu Studium uwzględniono ponadto informacje zawarte w 

krajowych i wojewódzkich dokumentach strategicznych. Niektóre z tych dokumentów zawierają 

konkretne wytyczne dla gminnych opracowań planistycznych, wskazując formę ustaleń, jakie te 

gminne dokumenty powinny zawierać. Wśród wziętych pod uwagę dokumentów, w kontekście 

prognoz oddziaływania na środowisko, w szczególności należy wymienić: 

1) „Program małej retencji wodnej w województwie dolnośląskim” – określający kierunki 

działań mających na celu zwiększenie retencji wodnej w województwie; 

2) „Program ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego” – dokument określa 

między innymi rodzaje działań naprawczych mających służyć redukcji emisji 

zanieczyszczeń powietrza. 

 

3. METODY ZASTOSOWANE PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY.  

Prognozę wykonano w pełnym zakresie, jaki określony został w art. 51 ust. 2 przywołanej 

w rozdziale 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko. Charakterystyki stanu środowiska dokonano na podstawie wizji w terenie 

i z uwzględnieniem informacji – zarówno własnych, jak i zawartych w opracowaniu 
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ekofizjograficznym oraz w innych materiałach wymienionych na końcu tego rozdziału. Ocenę 

oddziaływania na środowisko przeprowadzono analizując poszczególne (istotne z punktu widzenia 

wpływu na środowisko) ustalenia i rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne zawarte w projekcie 

dokumentu, w konfrontacji z charakterem (walorami i wrażliwością) elementów środowiska 

przyrodniczego występujących na terenie gminy Gaworzyce i w jej sąsiedztwie. 

 

Materiały wykorzystane przy sporządzaniu prognozy:  

• Biuro Urbanistyczne Ecoland, listopad 2015. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe 

sporządzone na potrzeby projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Gaworzyce. Wrocław; 

• Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL) Oddział w Brzegu, 2011. Plan ochrony Obszaru 

Specjalnej Ochrony ptaków Natura 2000 PLB020003 Stawy Przemkowskie opracowany w 

perspektywie do 2031 r. (projekt), Brzeg;  

• Biuro Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL) Oddział w Brzegu, 2007. Plan urządzenia lasu 

dla nadleśnictwa Głogów na okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2016 r., Brzeg;  

• Decyzja nr 76/2014 Marszałka Województwa Dolnośląskiego znak DOW-G.II.7427.110.2014.EW z 

dnia 6 listopada 2014 r. zatwierdzająca dokumentację geologiczną złoża kruszywa naturalnego 

„Gostyń” w kat. C1; 

• Decyzja Ministra Środowiska znak: DGK-VIII-4741-8230/30/20929/15/MW dnia 3 czerwca 2015 r. 

zatwierdzająca dokumentację geologiczną złoża rud miedzi „Radwanice-Gaworzyce” 

zlokalizowanego na terenie gmin: Radwanice, Gaworzyce, Przemków, Polkowice w powiecie 

polkowickim oraz gminy Żukowice w powiecie głogowskim, w województwie dolnośląskim; 

• Dolnośląska Infrastruktura Informacji Przestrzennej. Geoportal Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Dolnośląskiego. Wydział Geodezji i Kartografii. Internet 

(http://geoportal.dolnyslask.pl/imap/); 

• Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, Pomiar ruchu na drogach wojewódzkich w 2005 

roku. Internet (www.dsdik.wroc.pl); 

• Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, Pomiar ruchu na drogach wojewódzkich w 2010 

roku. Internet (www.dsdik.wroc.pl); 

• Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych (DBGiTR), grudzień 2005. Plan urządzeniowo-

rolny gminy Gaworzyce. Wrocław;  

• Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych (DBGiTR), grudzień 2005. Gmina Gaworzyce. 

Projekt granicy rolno-leśnej. Wrocław;  
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• Drabiński A., Radczuk L., Nyc K., Mokwa M., Olearczyk D., Markowska J., Bac-Bronowicz J., 

Chmielewska I., Jawecki B., Gromada O., Pikul K., Malczewska B., Goździk M., 12.10.2006. 

Program małej retencji wodnej w województwie dolnośląskim. Internet (bip.umwd.pl);   

• Ekoprojekt Sp. z o.o., 2004, Koncepcja gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Gaworzyce. Zielona 

Góra;  

• Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział Wrocław, 2010. Generalny Pomiar Ruchu 

2010. Internet (http://www.gddkia.gov.pl/pl/987/gpr-2010);  

• Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOS), Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody 

(CRFOP). Internet (http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/);  

• Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOS), Geoserwis. Internet 

(http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy);  

• Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Geoportal. Internet (http://geoportal.gov.pl/);  

• Józefczuk J. 2012/2013. Program zachowania zadrzewień w gminie Gaworzyce. Legnica; 

• KGHM Cuprum sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe we Wrocławiu, Zakład Inżynierii 

Procesowej i Ochrony Środowiska, 2014. Inwentaryzacja środowiska w poszerzonych granicach 

docelowych terenów górniczych przyszłych obszarów złożowych wydzielonych z koncesji 

eksploatacyjnych „Gaworzyce” i „Radwanice”, Wrocław;  

• Kondracki J., 2002. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;  

• Lis J., Pasieczna A., 1995. Atlas geochemiczny Polski 1:2 500 000. Państwowy Instytut 

Geologiczny, Warszawa; 

• Matuszkiewicz J.M., 2008. Roślinność potencjalna Polski. IGiPZ PAN, Warszawa; 

• Mizerski, 2002. Geologia Polski dla geografów. PWN S.A., Warszawa;  

• PIG-PIB, Centralna Baza Danych Geologicznych. Internet 

(http://bazagis.pgi.gov.pl/website/cbdg/viewer.htm);  

• PIG-PIB, Muzeum Geologiczne. Internet (www.geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/muzeum/); 

• PIG-PIB, PSG 2016. Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg. stanu na 31 XII 2015 r., Warszawa;  

• Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, zatwierdzony przez Prezesa Rady 

Ministrów dnia 18 października 2016 r.; 

• Plan ochrony Przemkowskiego Parku Krajobrazowego, przyjęty Uchwałą Nr XXII/669/16 Sejmiku 

Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 maja 2016 r.; 

• Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

Państwowego Instytutu Badawczego, Mapa zagrożenia powodziowego. Arkusz: Ostaszów M-33-20-

B-c-2. Wydanie I 2013 r.; 
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• Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

Państwowego Instytutu Badawczego, Mapa ryzyka powodziowego. Arkusz: Ostaszów M-33-20-B-c-

2. Wydanie I 2013 r.; 

• proGEO Sp. z o.o., 2011. Program ochrony środowiska dla powiatu polkowickiego na lata 2012-

2015, z perspektywą do 2019 r., Wrocław;  

• Program ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego, przyjęty Uchwałą Nr XLVI/1544/14 

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 lutego 2014 r. (opublikowanym w Dz. Urz. Woj. 

Dolnośląskiego z 2014 r. poz. 985);  

• Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego na lata 2013-2017, 

przyjęty Uchwałą Nr LI/1832/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2014 r.; 

• Program opieki nad zabytkami gminy Gaworzyce, przyjęty Uchwałą Nr XVIII/94/2008 Rady Gminy 

Gaworzyce z dnia 25 września 2008 r.; 

• PSH, 05.09.2011 r., Jednolite części wód podziemnych (JCWPd) - charakterystyka geologiczna i 

hydrogeologiczna. Internet (http://www.psh.gov.pl/artykuly_i_publikacje/publikacje/jednolite-

czesci-wod-podziemnych-charakterystyka-geologiczna-i-hydrogeologiczna.html); 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1348); 

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

grzybów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408); 

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

roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409); 

• Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego nr 16 z dnia 12 listopada 2007 r. zmieniające 

rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie Przemkowskiego 

Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2008 r. Nr 303, poz. 3491); 

• Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie uznania za użytki 

ekologiczne i zespół przyrodniczo-krajobrazowy (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 185, poz. 2615);  

• Różycki S., 2011. Ochrona środowiska przed polami elektromagnetycznymi. Informator dla 

administracji samorządowej. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Warszawa; 

• Sander+Partner, 2013. Wind Atlas Poland. Internet (http://80.81.15.14/en/Polen/index.html);  

• Schmuck A. 1960. Rejonizacja pluwiotermiczna Dolnego Śląska. Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły 

Rolniczej we Wrocławiu, Melioracja V, Nr 27, Wrocław;  

• Standardowy Formularz Danych dla: PLH020088 Dalkowskie Jary, PLB020003 Stawy 

Przemkowskie; Internet (http://natura2000.gdos.gov.pl/datafiles);  

• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gaworzyce, przyjęte 

Uchwałą Nr XI/65/2011 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2011 r.; 
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• Stupnicka E., 1997. Geologia regionalna Polski. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 

Warszawa;  

• Trampler T., Kliczkowska A., Dmyterko E., Sierpińska A., 1990.  Regionalizacja przyrodniczo-leśna 

na podstawach ekologiczno-fizjograficznych. PWRiL, Warszawa;  

• WIOŚ we Wrocławiu (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu), Mapa JCWP. 

Internet (http://www.wroclaw.pios.gov.pl/gis/index.php?project_id=jcwp_rzeki);  

• WIOŚ we Wrocławiu, 2014 1. Stan środowiska Dolnego Śląska. Wrocław;  

• WIOŚ we Wrocławiu, 2014 2. Ocena poziomów pól elektromagnetycznych w wybranych punktach 

województwa dolnośląskiego w oparciu o badania trzyletniego cyklu pomiarowego 2011-2013. 

Wrocław;  

• WIOŚ we Wrocławiu, 2016. Ocena poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref 

województwa dolnośląskiego za rok 2015, Wrocław;  

• WIOŚ we Wrocławiu, 2016 2. Ocena jakości wód podziemnych województwa dolnośląskiego rok 

2015 r., Wrocław;  

• Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu. Wykaz zabytków gminy Gaworzyce. 

Internet (www.wosoz.ibip.wroc.pl); 

• Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 11 lipca 2014 r. w 

sprawie rezerwatu przyrody „Dalkowskie Jary” (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego poz. 3247); 

• Żelaźniewicz A., Aleksandrowski P., Buła Z., Karnikowski P. H., Konon A., Oszczypko N., Ślączka 

A., Żaba J., Żytko K.,  2011. Regionalizacja tektoniczna Polski.  Komitet Nauk Geologicznych PAN, 

Internet (http://www.kngpan.agh.edu.pl/wp-

content/uploads/Regionalizacja_Tektoniczna_Polski_20111.pdf). 

 

4. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW 

REALIZACJI USTALE Ń PROJEKTU STUDIUM.  

Analizę skutków realizacji ustaleń projektu Studium można przeprowadzić przy okazji 

wykonywania wynikającej z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.) oceny zmian w zagospodarowaniu 

przestrzennym gminy - przeprowadzanej co najmniej raz w okresie kadencji rady gminy (art. 32 ust. 

1 i 2 przywołanej ustawy). Przy sporządzaniu tego typu oceny, w ramach wypełnienia obowiązku 

nałożonego na Wójta Gminy Gaworzyce przez art. 55 ust. 5 ustawy o udostępnianiu informacji (o 

której mowa w rozdziale nr 1), polegającego na prowadzeniu monitoringu skutków realizacji 

postanowień przyjętego dokumentu, należałoby zwrócić szczególną uwagę na realizację ustaleń 

projektu Studium w zakresie ochrony zasobów środowiska przyrodniczego, krajobrazu oraz 
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elementów środowiska kulturowego.  W przypadku identyfikacji negatywnych skutków uchwalenia 

projektu Studium należy podjąć stosowne działania, mające na celu zmianę obowiązującego 

dokumentu planistycznego lub wyegzekwowanie od właścicieli lub zarządców uciążliwych 

obiektów dostosowanie się do norm środowiskowych. 

Planowany charakter zagospodarowania na obszarze projektu Studium (głównie 

zagospodarowanie leśne, rolnicze oraz zabudowa mieszkaniowa, usługowa oraz związana z 

aktywnością gospodarczą), nie będzie stanowić źródła znaczących negatywnych oddziaływań na 

środowisko. Dlatego obowiązek przeprowadzenia oceny, o której mowa w przywołanej powyżej 

ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wydaje się adekwatnym narzędziem 

analizy skutków realizacji ustaleń omawianego projektu Studium. Także częstotliwość jej 

przeprowadzania jest wystarczająca. Zwłaszcza, że badanie stanu jakości środowiska i 

zachodzących w nim zmian, będzie prowadzone na obszarze projektu Studium w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska. Nie ma zatem potrzeby tworzenia dodatkowych rozwiązań 

w tym względzie. 

 

5. INFORMACJE O MO ŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA 

ŚRODOWISKO.  

Obszar gminy Gaworzyce znajduje się w odległości ponad 60 km od granicy państwa. Ze 

względu na charakter planowanego zagospodarowania nie przewiduje się, aby na obszarach 

projektu Studium wystąpiły znaczące negatywne oddziaływania na środowisko, które 

wykroczyłyby poza granice państwa. W związku z powyższym, w efekcie realizacji przedsięwzięć 

na podstawie ustaleń projektu Studium, nie powinno mieć miejsca negatywne oddziaływanie na 

środowisko o znaczeniu transgranicznym. 

 

6. ISTNIEJĄCY STAN ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNE ZMIANY TEGO STANU 

W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTU STUDIUM. ISTN IEJĄCE 

PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA 

REALIZACJI PROJEKTU STUDIUM.   

Najbardziej powszechnymi problemami środowiska w Polsce są przede wszystkim emisje 

zanieczyszczeń z różnego rodzaju źródeł powierzchniowych, liniowych i punktowych. Do źródeł 

liniowych, występujących obecnie na terenie gminy Gaworzyce, zalicza się drogi i linię kolejową. 

Natomiast główne punktowe źródła potencjalnych negatywnych oddziaływań na środowisko 

stanowią przede wszystkim: lokalne kotłownie, gospodarstwa domowe oraz nieliczne zakłady 
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przemysłowe. Emisje zanieczyszczeń powietrza z lokalnych kotłowni, w których zazwyczaj stosuje 

się paliwa stałe, przeważnie wpływają negatywnie na stan powietrza. Warto jednak podkreślić, iż 

emisje zanieczyszczeń powietrza z lokalnych systemów grzewczych mają charakter czasowy 

(pojawiają się w sezonie grzewczym) i występują na większości terenów osadniczych. Niekorzystne 

oddziaływania ze strony gospodarstw domowych znajdujących się na obszarze projektu Studium, 

mogą być związane również z wytwarzanymi przez nie odpadami i ściekami - jeśli nie będą one w 

odpowiedni sposób składowane i utylizowane, mogą zanieczyścić środowisko gruntowo-wodne. 

Ponadto niewłaściwe zabezpieczenie miejsc składowania odpadów, może doprowadzić do 

roznoszenia i zjadania nieczystości przez zwierzęta penetrujące zespoły osadnicze.  

Potencjalne problemy ochrony środowiska mogą powodować także niektóre z istniejących 

na obszarze projektu Studium form zagospodarowania - dotyczy to zwłaszcza: kopalni piasku oraz 

czynnych cmentarzy.  

Potencjalne źródła negatywnych oddziaływań na środowisko związane są także, o czym już 

wspomniano, z istniejącym na obszarze projektu Studium zagospodarowaniem rolniczym. 

Niewłaściwe gospodarowanie na terenach rolnych może stanowić źródło uciążliwości - dotyczy to 

zwłaszcza praktykowanego dość często (wiosną i jesienią) wypalania traw lub odpadów 

ogrodowych, w efekcie czego zanieczyszczane jest powietrze. Czynnikiem wpływającym na stan 

powietrza mogą być również emisje amoniaku ze stosowanych na polach nawozów sztucznych i 

obornika. Ponadto niewłaściwie składowane nawozy (na polach), w tym zwłaszcza gnojowica, 

mogą zanieczyszczać środowisko gruntowo-wodne. 

Przedstawione powyżej problemy ochrony środowiska, które mogą potencjalnie wystąpić na 

obszarze projektu Studium, nie są obecnie znaczące. 

Brak realizacji ustaleń projektu Studium nie wpłynie istotnie na zmianę opisanej powyżej 

jakości środowiska. Spowoduje utrzymanie ustaleń dotychczasowego Studium. Dotychczasowa 

struktura użytkowania gruntów, a więc i struktura przyrodnicza obszaru gminy, mogłaby się w 

znacznym stopniu zmienić na podstawie dotychczas obowiązującego Studium oraz wydanych 

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.  

Realizacja ustaleń projektu Studium prawdopodobnie nieznacznie zwiększy presję na 

środowisko. Bowiem w jej wyniku powiększy się areał terenów zabudowanych (z których 

funkcjonowaniem i użytkowaniem związane są negatywne oddziaływania na środowisko, np.: 

emisje ścieków, odpadów czy zanieczyszczeń powietrza) - przeznaczonych głównie dla nowej 

zabudowy mieszkaniowej i usługowej (w tym przede wszystkim turystycznej). Jednocześnie jednak 

zmniejszeniu ulegnie areał gruntów przeznaczonych w dotychczasowym Studium dla rozwoju 
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terenów osadniczych. Należy podkreślić, że planowane w projekcie Studium zagospodarowanie 

osadnicze stanowi w dużej mierze kontynuację istniejącego, więc nie powinno znacząco 

negatywnie wpływać na środowisko. Natomiast wyznaczając w analizowanym projekcie nowe 

jednostki funkcjonalno-przestrzenne, wzięto pod uwagę szereg uwarunkowań, w tym m.in.: 

występowanie obiektów i obszarów chronionych, warunki gruntowo-wodne, rodzaj gleb, warunki 

klimatyczne, a także walory krajobrazowe. Przez to zminimalizowano możliwość powstania 

nowych źródeł znaczącego negatywnego wpływu na środowisko w miejscach najbardziej 

wrażliwych na różnego typu oddziaływania.  

Odstąpienie od realizacji projektu Studium spowoduje utrzymanie ustaleń dotychczasowego 

Studium. Odstąpienie od urzeczywistnienia ustaleń projektu Studium spowoduje, że ograniczona 

zostanie możliwość podejmowania działań mających na celu racjonalny rozwój gminy nie tylko w 

sferze zagospodarowania przestrzennego (np.: wskazanie nowych terenów osadniczych), ale 

również w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego.  

 

7. CHARAKTER I STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJ ĘTYCH 

PRZEWIDYWANYM ZNACZ ĄCYM ODDZIAŁYWANIEM.  

7.1. Charakterystyka środowiska.  

7.1.1. Położenie fizyczno-geograficzne.  

Obszar opracowania obejmuje gminę Gaworzyce (w jej granicach administracyjnych), 

położoną w północnej części województwa dolnośląskiego, w północno-zachodniej części powiatu 

polkowickiego. Pod względem fizyczno-geograficznym (zgodnie z klasyfikacją regionalną Polski J. 

Kondrackiego) niemal cały obszar objęty opracowaniem leży w zasięgu mezoregionu Wzgórz 

Dalkowskich (318.42), należących do zachodniej części rozległego systemu spiętrzeń czołowo-

morenowych Wzgórz Trzebnickich (318.4), leżących w zasięgu Nizin Środkowopolskich (318). 

Jedynie południowo-zachodni fragment obszaru gminy Gaworzyce obejmuje mezoregion Równiny 

Szprotawskiej (317.75), stanowiącej fragment makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej (317.7), 

będącej częścią Nizin Sasko-Łużyckich (317).  

  

7.1.2. Budowa geologiczna.  

Pod względem geologiczno-strukturalnym obszar gminy Gaworzyce leży w obrębie 

monokliny przedsudeckiej (jednostki tektonicznej), wchodzącej w skład platformy 

zachodnioeuropejskiej [Żelaźniewicz A. i inni, 2011]. Monoklina przedsudecka położona jest 

pomiędzy: blokiem sudeckim i Sudetami (na południu), uskokiem środkowej Odry (na północnym 
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zachodzie), nieckami szczecińską (na północy) i mogileńsko-łódzką (na północnym wschodzie) 

oraz niecką miechowską i zapadliskiem śląsko-krakowskim (na wschodzie) [Mizerski W., 2002]. 

Najstarszymi utworami budującymi monoklinę są utwory prekambru i starszego paleozoiku: łupki 

metamorficzne, granity oraz granitognejsy, zalegające prawdopodobnie na głębokości 1-2 km p.p.t. 

Na metamorficznych skałach paleozoiku zalegają warstwy osadowych skał permu (era 

paleozoiczna): czerwone spągowce (w tym m.in. zlepieńce, piaskowce i łupki ilaste, zalegające na 

głębokości od -1250 m n.p.m. do -1000 m n.p.m.) i cechsztyny (m.in.: wapienie, dolomity, margle, 

piaskowce i łupki ilaste, zalegające na głębokości od -1000 m n.p.m. do -500 m n.p.m.). Z tą 

warstwą litostratygraficzną związane są łupki miedzionośne [Stupnicka E., 1997]. 

Nad warstwą utworów permskich zalega warstwa utworów triasowych, zbudowana ze skał 

klastycznych [PIG-PIB, Muzeum Geologiczne], w tym: pstry piaskowiec (dolny i środkowy), 

kajper oraz retyk. W pstrym piaskowcu górnym (zwanym retem) oraz kajprze znajdują się wkładki 

osadów z fauną morską [Stupnicka E., 1997]. Utwory triasowe zalegają na głębokości od - 500 m 

n.p.m. do - 250 m n.p.m. 

Nad triasowymi skałami osadowymi rozciąga się seria utworów trzeciorzędowych, której 

miąższość określa się na 300-350 m. Utwory serii tego okresu reprezentują: oligoceńskie piaski lub 

iły z przewarstwieniami burowęglowymi oraz mioceńskie iły z węglem brunatnym i plioceńskie 

poznańskie iły pstre.  

Osady czwartorzędowe na monoklinie przedsudeckiej zalegają generalnie na głębokości od 

około 100 m n.p.m. do około 250 m n.p.m., osiągając miąższość lokalnie przekraczającą 50 m. Na 

tą warstwę skalną składają się: piaski i żwiry wodnolodowcowe, iły preglacjalne, gliny morenowe, 

gliny zwałowe oraz holoceńskie utwory rzeczne i zastoiskowe (jeziorne). Piaski i żwiry 

wodnolodowcowe związane są ze zlodowaceniem środkowoeuropejskim i zalegają bezpośrednio na 

osadach preglacjalnych. Tylko lokalnie mogą być izolowane od tego preglacjalnego podłoża, 

zachowanymi płatami glin morenowych zlodowacenia południowo-polskiego. Utwory 

fluwioglacjalne - występujące m.in. na terenach położonych na południe i zachód od wsi 

Gaworzyce - w wielu miejscach tworzą dwa poziomy, rozdzielone nieciągłą warstwą 

środkowopolskich glin morenowych zlodowacenia środkowopolskiego.  

 

7.1.3. Surowce mineralne.  

Na obszarze gminy Gaworzyce udokumentowano dwa złoża surowców mineralnych: 

kruszywa naturalnego „Gostyń” oraz rud miedzi „Radwanice-Gaworzyce” [PIG-PIB, PSG 2016 r.]. 
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Złoże kruszywa naturalnego „Gostyń” leży w północnej części obszaru opracowania (w 

obrębie geodezyjnym Gostyń; w odległości około 1 km na północ od zabudowań wsi Gaworzyce). 

Eksploatacja złoża rozpoczęła się w 2016 r. Kopaliną użyteczną w omawianym złożu jest kruszywo 

naturalne przydatne do celów budownictwa i drogownictwa. 

Złoże rud miedzi „Radwanice-Gaworzyce”, udokumentowane w 2014 r., o łącznej 

powierzchni 6 878,6943 ha, rozciąga się na obszarach gmin: Gaworzyce, Polkowice, Przemków, 

Radwanice i Żukowice. W zasięgu obszaru opracowania znajduje się stosunkowo niewielki 

fragment tego złoża, o powierzchni około 1670 ha, co stanowi około 24% powierzchni złoża i około 

22% obszaru gminy. Omawiane złoże obejmuje północno-wschodnią część gminy, w tym tereny 

osadnicze wsi Witanowice, Śrem, Korytów, Grabik, Wierzchowice i Kłobuczyn. Głównymi 

pierwiastkami w złożu rud miedzi „Radwanice-Gaworzyce” są: miedź i srebro. Wśród 

pierwiastków współwystępujących wymienia się: ołów, kobalt, molibden, nikiel i wanad. Natomiast 

kopaliną towarzyszącą jest sól. Fragment złoża rud miedzi „Radwanice-Gaworzyce” obejmujący 

gminę Gaworzyce nie jest obecnie zagospodarowany, ale przedsiębiorca górniczy planuje ubiegać 

się o koncesję na wydobywanie kopaliny z tej części złoża. Według aktualnych (na listopad 2015 r.) 

założeń planowana eksploatacja będzie prowadzona w tzw. obszarze „Gaworzyce”, obejmującym 

północno-wschodni fragment złoża „Radwanice-Gaworzyce” (w tym część obszaru gminy 

Gaworzyce). 

Poza rudami miedzi i kruszywem naturalnym na obszarze gminy Gaworzyce występują 

pokłady: gliny, piasków, pospółki, torfów i żwirów [Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów 

Rolnych, grudzień 2005 r.].  

 

7.1.4. Gleby i ich przydatność rolnicza.  

Utwory wierzchnich warstw podłoża gruntowego gminy Gaworzyce są zróżnicowane. 

Północno-zachodni fragment obszaru opracowania budują przede wszystkim: żwiry, piaski, głazy i 

gliny moren czołowych. W utworach powierzchniowych północno-wschodniej części gminy 

dominują generalnie lessy. Pas terenu w centralnej części obszaru opracowania – od Gaworzyc i 

Kłobuczyna po Dzików i Koźlice – budują głównie piaski i żwiry sandrowe. Natomiast w podłożu 

pozostałego, tj. południowego fragmentu gminy Gaworzyce, dominują: piaski, żwiry, mułki 

rzeczne, mady rzeczne oraz torfy i namuły [PIG-PIB. Centralna Baza Danych Geologicznych]. 

Gleby wytworzone na utworach piaskowych (różnego pochodzenia), czyli w środkowej i 

południowej części gminy, są lekkie i bardzo lekkie w uprawie. Także gleby w północnej części 



 13   
 

B.U. Ecoland. Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Gaworzyce.  Kwiecień 2017 r.  

 

obszaru opracowania nie sprawiają trudności w obróbce mechanicznej [Dolnośląskie Biuro 

Geodezji i Terenów Rolnych, grudzień 2005 r.]. 

Użytki rolne obejmują około 59,7% obszaru opracowania (w tym grunty orne stanowią 

około 51,15% obszaru gminy, użytki zielone około 8,01%, a sady około 0,20%). Pod względem 

genetycznym, w użytkach rolnych gminy dominują gleby brunatne, w tym: wyługowane i kwaśne, 

miejscami także właściwe oraz gleby płowe, obejmując łącznie 75% areału tych użytków (według 

stanu na ostatni kwartał 2004 r.). Jedne z najbardziej urodzajnych gleb - czarne ziemie zajmowały - 

według stanu na ostatni kwartał 2004 r. - około 10% użytków rolnych gminy [Dolnośląskie Biuro 

Geodezji i Terenów Rolnych, grudzień 2005 r.]. 

Na obszarze opracowania przeważają gleby orne klas: II, IIIa i IIIb, obejmujące łącznie 

(według danych ewidencyjnych z dnia 1 stycznia 2015 r.) niemal 50% areału gruntów ornych 

gminy. Rozpatrując przydatność gleb do produkcji roślinnej, określanej za pomocą kompleksów 

rolniczej przydatności gleb, można stwierdzić, iż jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej obszaru 

opracowania jest generalnie dobra, choć zróżnicowana. Gleby kompleksów najlepszych: pszennego 

bardzo dobrego, pszennego dobrego, pszennego wadliwego, żytniego bardzo dobrego (pszenno-

żytniego) występują w północno-wschodniej części gminy – w pasie terenu ciągnącego się od 

północno-zachodniej granicy obszaru opracowania, przez obręby: Dalków, Gostyń, Śrem-

Witanowice, Grabik i Wierzchowice oraz północne fragmenty obrębów: Mieszków, Gaworzyce i 

Kłobuczyn. Gleby słabszych kompleksów, tj. żytniego: dobrego, słabego, bardzo słabego (żytnio-

łubinowego) oraz zbożowo-pastewnego mocnego i słabego, obejmują pas terenów rozciągających 

się w środkowej części gminy – od zachodniej granicy obszaru opracowania, przez centralną część 

obrębu Gaworzyce, obręb Koźlice oraz środkową część obrębu Kłobuczyn. Pozostałą rolniczą, tj. 

południową część gminy, obejmują przede wszystkim użytki zielone. 

 
7.1.5. Rzeźba terenu. 

Przeważająca część obszaru gminy Gaworzyce leży w zasięgu Grzbietu Dalkowskiego, 

gdzie dominuje krajobraz wzgórz moren czołowych. Grzbiet Dalkowski tworzą bowiem dwa wały 

morenowe (moren czołowych zlodowacenia Warty). Granica pomiędzy ciągami wzgórz i grzbietów 

morenowych Grzbietu Dalkowskiego przebiega przez środkową część gminy Gaworzyce, niemal 

równoleżnikowo, tworząc szerokie swoiste „wypłaszczenie”, które wykorzystano m.in. do 

przeprowadzenia linii kolejowej. Najwyższe partie wału ciągnącego się przez północną część gminy 

obejmują tereny obrębów: Dalków, Gostyń, Grabik, Śrem-Witanowice i Wierzchowice. W 

północno-zachodniej części obrębu Dalków (na zachód od wsi Dalków) znajduje się kumulacja tego 

wału, osiągająca około 230 m n.p.m. [Kondracki J., 2013 r.].  Fragment obszaru gminy leżący w 
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zasięgu Grzbietu Dalkowskiego charakteryzuje zróżnicowana rzeźba terenu – rzędne terenu wahają 

się tu od około 109 m n.p.m. (w północnej części gminy, w rejonie Kurowa Wielkiego) do około 

230 m n.p.m. (wspomniane już wzniesienie bez nazwy na zachód od Dalkowa). Rzeźba terenu ma 

tu charakter pagórkowaty, poprzecinany niewielkimi wąwozami oraz dolinami Dalkówki i 

Młynówki. 

Znacznie mniejsze zróżnicowanie form rzeźby terenu występuje w południowej części 

gminy Gaworzyce, położonej w zasięgu niewielkiego fragmentu Równiny Szprotawskiej. Równinę 

ta charakteryzuje krajobraz równiny staroglacjalnej (skraju równiny moreny dennej), o niewielkim 

wzniesieniu w kierunku północno-wschodnim, tj. ku Wzgórzom Dalkowskim. W omawianej części 

gminy rzędne terenu wynoszą średnio około 130 m n.p.m. Rzeźba terenu ma tu charakter równinny 

– akumulacji fluwioglacjalnej i eolicznych piasków pokrywowych.  

Pierwotna rzeźba terenu na obszarze gminy Gaworzyce została przekształcona 

antropogenicznie. Zmiany te widoczne są przede wszystkim na terenach zabudowanych – 

miejscami teren splantowano w celu wprowadzenia zabudowy i przeprowadzenia dróg, w tym drogi 

krajowej nr 3. Dotyczy to zwłaszcza odcinka na wysokości Gaworzyc, gdzie droga wcina się w 

niewielkie wzniesienie, oraz na wysokości Kłobuczyna, gdzie droga została wyniesiona w celu 

przekroczenia linii kolejowej. W skali regionu ww. zmiany nie są jednak znaczące, gdyż na 

obszarze gminy dotychczas nie dokonano takich przeobrażeń rzeźby terenu, by były one widoczne 

ze znacznej odległości. 

 

7.1.6. Budowa hydrogeologiczna. 

Obszar gminy Gaworzyce leży (wg. kodowania stosowanego w Unii Europejskiej) 

w zasięgu fragmentów dwóch Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd): nr PLGW631069 

(południowo-zachodnia część gminy) i PLGW631070 (pozostały, przeważający fragment obszaru 

opracowania).  

Wody użytkowe w części obszaru gminy położonej w zasięgu JCWPd nr PLGW631070 

zalegają w różnych utworach, na kilku poziomach. W poziomie triasowym (najgłębszym) wody 

występują w utworach piaskowcowych (wody szczelinowe) i węglanowych (wody szczelinowo-

krasowe). Wyższy poziom oligoceński tworzy jedna warstwa wodonośna – z wodami porowymi w 

utworach piaszczystych. W utworach mioceńskich występują dwie lub trzy warstwy wodonośne 

(wody porowe w utworach piaszczystych). Natomiast w najwyżej położonych utworach 

(czwartorzędowych) występuje jeden lub dwa poziomy wodonośne. Wody czwartorzędowe 

występują także (tak jak wody oligoceńskie i mioceńskie) w utworach piaszczystych i również są to 
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wody porowe. W związku z prowadzoną na obszarze LGOM działalnością górniczą - poza 

obszarem gminy Gaworzyce - odwadniane są (od 1968 r.) poziomy: czwartorzędowy, mioceński i 

oligoceński. Ponadto występuje tu zjawisko migracji wód między poziomami oligoceńskim i 

mioceńskim oraz czwartorzędowym. W obrębie omawianej JCWPd nr PLGW631070 wydzielono 

trzy Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP). Żaden z nich nie obejmuje obszaru objętego 

projektu Studium [PSH, 05.09.2011 r.].  

W części JCWPd nr PLGW631069 obejmującej obszar opracowania poziomy wodonośne 

występują w utworach: oligoceńskich (1 poziom wodonośny), mioceńskich (3 poziomy wodonośne) 

i czwartorzędowych (2 poziomy). Wody wszystkich tych poziomów to wody porowe w utworach 

piaszczystych. Pod poziomem oligoceńskim występują silnie zmineralizowane wody triasowe. Są to 

wody szczelinowe i szczelinowo-krasowe w: piaskowcach, wapieniach i marglach. Wody słodkie w 

JCWPd nr PLGW631069 występują prawdopodobnie na głębokości do 250-300 m. W obrębie 

omawianej JCWPd wydzielono 6 Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP). Żaden z nich 

nie obejmuje gminy Gaworzyce [PSH, 05.09.2011 r.].  

Według informacji zawartych na mapie hydrograficznej województwa dolnośląskiego 

[Dolnośląska Infrastruktura Informacji Przestrzennej] grunty zalegające w zachodniej i centralnej 

części gminy (a także miejscami w rejonie wsi: Dalków, Gostyń, Koźlice i Kłobuczyn) są średnio-

przepuszczalne. Zmienna jest przypuszczalność gruntów w południowo-zachodniej części obszaru 

opracowania. Natomiast przepuszczalność gruntów na pozostałej, przeważającej części obszaru 

gminy jest słaba. 

 
7.1.7. Wody powierzchniowe. 

Gmina Gaworzyce leży w zasięgu trzech Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP) 

(wg. kodowania stosowanego w Unii Europejskiej): Dalkówka PLRW60001715332 (północno-

zachodnia część gminy), Rzuchowska Struga PLRW60001715329 (północno-wschodni fragment 

obszaru opracowania) i  Szprotawica PLRW600017164499 (pozostała, znacząca część obszaru 

opracowania) [WIOŚ we Wrocławiu]. 

Charakterystyczną cechą sieci rzecznej na obszarze gminy jest odpływ cieków w kierunku 

północno-wschodnim w północnej części gminy, a w centralnej i południowej części - w kierunku 

południowo-zachodnim. Granicą rozdzielającą wody o przeciwnych kierunkach jest Grzbiet 

Dalkowski, którym prowadzi granica wododziału II rzędu, rozdzielająca dopływy Szprotawy 

(przeważający fragment gminy) i bezpośrednie dopływy Odry (północna i północno-wschodnia 

część gminy).  
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Sieć hydrograficzna gminy jest dobrze rozwinięta w jej południowej części, a na pozostałym 

obszarze jest znacznie mniej rozbudowana. Brak jest jednego głównego cieku, który wyznaczałby 

wyraźną oś hydrograficzną gminy.  

W granicach obszaru opracowania zidentyfikowano klika większych zbiorników wodnych. 

Znajdują się one w obrębach: Dalków, Grabik, Gaworzyce, Kłobuczyn, Koźlice, Mieszków i 

Wierzchowice. Zbiorniki te pełnią funkcje retencyjne lub hodowlane.  

Na obszarze gminy Gaworzyce występuje zagrożenie powodziowe ze strony Szprotawy, choć 

tereny zalewowe dotyczą tu stosunkowo małego obszaru. Obszary, na których prawdopodobieństwo 

wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q 0,2%) wyznaczono w południowo-

zachodniej części gminy, przy ujściu Czarnej do Kanału Północnego, po wschodniej i zachodniej 

stronie Czarnej (na jej prawym i lewym brzegu). Są to obszary o łącznej powierzchni około 23,2 ha. 

Głębokość wody może sięgać do 0,5 m. Tego typu obszary zagrożenia powodziowego wyznaczono 

także wzdłuż Kanału Północnego, którego odcinek pokrywa się z odcinkiem południowej granicy 

gminy. Głębokość wody „powodziowej” może się tu wahać od 0,5 m do 2 m. Obszary narażone na 

zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego obejmują tereny 

położone w południowo-zachodniej części gminy – przy ujściu Czarnej do Kanału Północnego, po 

wschodniej stronie Czarnej (na jej lewym brzegu) oraz tereny bezpośrednio wzdłuż Kanału 

Północnego. Tereny te zawierają się we wcześniej wymienionych obszarach, na których 

prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat, zajmując łącznie 

powierzchnię około 2,4 ha.  

 
7.1.8. Uwarunkowania klimatyczne. 

Według regionalizacji pluwiotermicznej (wg. A. Schmucka) gmina Gaworzyce leży w zasięgu 

regionu nadodrzańskiego wrocławsko-legnickiego (obejmującego całą Nizinę Śląską, po obu 

stronach Odry), należącego do najcieplejszych na Dolnym Śląsku. Klimat tego regionu kształtują 

zarówno wpływy kontynentalne, jak i oceaniczne (choć te drugie w niewiele mniejszym stopniu). 

W regionie tym najwyższa (spośród regionów klimatycznych obszaru Dolnego Śląska) jest zarówno 

średnia roczna temperatura powietrza (przekraczająca 8,0°C), jak i średnia półrocza letniego 

(przekraczająca 14,0°C). Najcieplejszym miesiącem w ciągu roku jest lipiec (ze średnią temperaturą 

17,5°C), a najchłodniejszym styczeń (ze średnią temperaturą - 1,1°C). 

Klimat obszaru opracowania nie odbiega znacząco od regionalnego. Jest to zatem klimat 

przejściowy, w którym mogą występować znaczne odchylenia parametrów klimatycznych w 

poszczególnych latach od średnich wieloletnich. W przypadku gminy Gaworzyce zauważalne są 

zmiany temperatury (wzrost) i wilgotności powietrza (spadek), będące skutkiem występowania na 
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Grzbiecie Dalkowskim wiatrów fenowych – wiejących z grzbietów wzniesień ku dolinom. 

Niemniej warunki klimatyczne na omawianym obszarze są generalnie łagodne [Dolnośląskie Biuro 

Geodezji i Terenów Rolnych, grudzień 2005 r.].  

Obszar opracowania należy do obszarów o ujemnym klimatycznym bilansie wodnym – 

średnia wieloletnia (z okresu od 1966 r. do 1995 r.) roczna wartość klimatycznego bilansu wodnego 

wyniosła mniej niż 50 mm. Według informacji zawartych w „Programie małej retencji w 

województwie dolnośląskim” w zlewni Szprotawy występuje znaczący niedobór opadów (-69 mm) 

[Drabiński A. i in., 2006]. 

Średnioroczna prędkość wiatru na obszarze gminy wynosi około 3 m/s, przy czym silniejsze 

wiatry (o średniej prędkości 3,7 m/s) wieją z kierunku północno-zachodniego, a nieco słabsze (2,9 

m/s) z kierunku południowego. Silne wiatry wieją na wyższych wysokościach – o średniej (z okresu 

od 1.01.1988 r. do 28.02.2013 r.) prędkości 6,86 m/s na wysokości 60 m n.p.g. i 7,86 m/s na 

wysokości 120 m n.p.g. [Sander+Partner, Wind Atlas Poland]. Przeważają wiatry: zachodnie (ok. 

14,8%), południowo-wschodnie i północno-zachodnie (11,8%) oraz południowe (11,7%).  

 

7.1.9. Szata roślinna i świat zwierzęcy.   

Obszar opracowania leży - pod względem przyrodniczo-leśnym [Trampler i inni, 1990 r.] - w 

Krainie Śląskiej (V), dzielnicy Równiny Dolnośląskiej (V.1) oraz dwóch mezoregionach: Wzgórz 

Dalkowskich (V.1.a) – północna część gminy oraz Borów Dolnośląskich (V.1.b) – pozostała, tj. 

południowa część gminy.  

Roślinność potencjalną na obszarze opracowania tworzyły lasy, zróżnicowane gatunkowo. W 

północno-zachodniej części gminy dominowały grądy środkowoeuropejskie w odmianie śląsko-

wielkopolskiej, formie niżowej, serii ubogiej Galio-Carpinetum, a w części północno-wschodniej 

grądy środkowoeuropejskie w odmianie śląsko-wielkopolskiej, formie niżowej, serii żyznej. 

Południowy fragment gminy obejmowały pierwotnie generalnie ubogie buczyny górskie Luzulo 

luzuloidis-Fagetum. Ponadto miejscami w północno-zachodniej i centralnej części gminy 

występowały acydofilne środkowoeuropejskie lasy dębowe Calamagrostio arundinaceae-

Quercetum i kontynentalne bory mieszane sosnowo-dębowe Pino-Quercetum [Matuszkiewicz J.M., 

2008]. Z czasem ww. pierwotne siedliska w większości wykarczowano – głównie w celu 

udostępnienia gruntów na cele rolnicze i osadnicze, a pozostałe zastąpiono w przeważającej części 

monokulturami sosnowymi. 

Obecnie szata roślinna na obszarze opracowania ma charakter: lasów, użytków rolnych i 

zielonych, zieleni urządzonej (w tym m.in.: cmentarzy, parków, sadów oraz ogródków 
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przydomowych) lub zadrzewień przydrożnych i śródpolnych (dość licznych). W szacie roślinnej 

terenów osadniczych (poszczególnych wsi) widoczny jest znaczny udział zbiorowisk o charakterze 

ruderalnym.  

W strukturze użytkowania gruntów obszaru opracowania dominują użytki rolne, w tym grunty 

orne. Prawdopodobnie w całości są to dawne ekosystemy leśne przekształcone w agrocenozy, o 

uproszczonym składzie gatunkowym. Agrocenozy te posiadają niskie wartości przyrodnicze – na 

polach uprawia się przede wszystkim zboża. Bardziej zróżnicowane gatunkowo siedliska 

przyrodnicze wykształciły się na łąkach.  

Największe i zarazem najcenniejsze kompleksy leśne rozciągają się w północno-zachodniej i 

południowo-zachodniej części obszaru opracowania. Według danych ewidencyjnych najwyższy 

wskaźnik lesistości występuje w obrębach: Dalków, Gostyń i Mieszków. Do obrębów o 

najmniejszej lesistości należą: Wierzchowice, Śrem-Witanowice i Kłobuczyn. Natomiast bezleśny 

jest obręb Grabik – nie zewidencjonowano tu w ogóle lasów i zadrzewień. W gaworzyckich lasach 

dominuje monokultura sosnowa. Kompleksy sosnowe (oraz sosnowo-borowe) dominują także w 

leśnych zbiorowiskach zastępczych, które w wyniku sukcesji wtórnej powstają na odłogowanych 

gruntach porolnych – zwłaszcza tych położonych w południowo-zachodniej części obszaru 

opracowania, w zasięgu użytku ekologicznego „Przemkowskie Bagno”. Poza sosną zwyczajną 

Pinus sylvestris gatunkami lasotwórczymi w gminie są: akacja Acacia, brzoza brodawkowata 

Betula pendula Roth, buk Fagus, dąb szypułkowy Quercus robur, dąb bezszypułkowy Quercus 

petraea, klon jawor Acer pseudoplatanus, lipa Tilia, olsza Alnus, topola osika Populus tremula i 

świerk pospolity Picea abies [BULiGL Oddział w Brzegu, 2007 r.]. Występują tu także: buk 

zwyczajny Fagus sylvatica, klon zwyczajny Acer platanoides, klon polny Acer campestre i jesion 

wyniosły Fraxinus excelsior. Powierzchnie leśne zalicza się do: borów świeżych i mieszanych, 

lasów mieszanych oraz lasów świeżych [BULiGL Oddział w Brzegu, 2011 r.]. 

Do najcenniejszych siedlisk leśnych należą następujące siedliska przyrodnicze z I Załącznika 

Dyrektywy Siedliskowej (Dyrektywy 92/43/EWG; w tym siedliska przyrodnicze o znaczeniu 

priorytetowym – oznaczone *):  

• 91E0a* – łęgi wierzbowe i topolowe Salicetum Salicetum  albo-fragilis, Populetum albae; 

• 91E0b* – łęgi olszowe, olszowojesionowe i jesionowe Alnenion glutinoso-incanae, olsy 

źródliskowe; 

• 9170a – grąd środkowoeuropejski lub subkontynentalny (typowy) Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum; 

• 91F0 – łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe Ficario-Ulmetum; 
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• 9110-1 – kwaśna buczyna niżowa Luzulo pilosae-Fagetum; 

• 9190-2 – kwaśne dąbrowy (śródlądowe) Quercion robori-petraeae.  

Poza siedliskami leśnymi, na obszarze opracowania zidentyfikowano także inne, cenne 

siedliska przyrodnicze z I Załącznika Dyrektywy Siedliskowej (Dyrektywy 92/43/EWG), tj: 

• 6410 – zmiennowilgotne łąki trzęślicowe Molinion; 

• 6510 – ekstensywnie użytkowane nizinne łąki świeże Arrhenatherion elatioris. 

Ponadto na obszarze opracowania zidentyfikowano rozległe siedliska terenów podmokłych: 

szuwarów właściwych, szuwarów wysokich Phragmition i szuwarów wysokoturzycowych 

Magnocaricion. Siedliska te są istotne dla zapewnienia trwałości ekosystemów higrofilnych, z 

którymi związana jest duża część różnorodności biologicznej Przemkowskiego Parku 

Krajobrazowego [KGHM Cuprum sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe, 2014 r.].  

Jak wynika z danych zawartych w „Planie urządzenia lasu dla nadleśnictwa Głogów na okres 

od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2016 r.” [BULiGL Oddział w Brzegu, 2007 r.] na obszarze 

gminy Gaworzyce występują lasy ochronne zaliczone do następujących kategorii ochronności: 

• lasy stanowiące drzewostany uszkodzone na skutek działalności przemysłu, wodochronne 

położone w granicach administracyjnych miast i w odległości do 10 km od granic 

administracyjnych miast liczących ponad 50 tys. mieszkańców;  

• lasy stanowiące drzewostany uszkodzone na skutek działalności przemysłu, położone w 

granicach administracyjnych miast i w odległości do 10 km od granic administracyjnych 

miast liczących ponad 50 tys. mieszkańców.  

Na obszarze opracowania zidentyfikowano stosunkowo liczne stanowiska gatunków roślin, 

grzybów i zwierząt objętych ochroną. Wśród zwierząt szczególnym bogactwem gatunkowym 

wyróżnia się tu awifauna. Mowa o tym szerzej w kolejnym rozdziale. Spośród gatunków zwierząt 

nie objętych ochroną, do licznie występujących na obszarze opracowania należą: daniele Dama 

dama, dziki Sus scrofa, jelenie europejskie Cervus elaphus, jenoty Nyctereutes, kuny leśne Martes 

martes, lisy Vulpes, sarny Capreolus, tchórze zwyczajne Mustela putorius i zające Lepus. 

 

7.1.10. Obszary i obiekty chronionej przyrody.   

Około 62% powierzchni obszaru opracowania obejmują różne obszarowe formy ochrony 

przyrody. Ponadto na obszarze gminy ustanowiono pomniki przyrody oraz zidentyfikowano 

stanowiska chronionych gatunków roślin i zwierząt. 

W zasięgu obszaru opracowania rozciągają się następujące obszarowe formy ochrony 

przyrody:  
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• rezerwat przyrody „Dalkowskie Jary”,  

• Specjalny Obszar Ochrony siedlisk (SOO) Dalkowskie Jary PLH020088, 

• fragment Obszaru Chronionego Krajobrazu „Wzgórza Dalkowskie”, 

• fragment Przemkowskiego Park Krajobrazowy wraz z otuliną,  

• fragment Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków (OSO) Stawy Przemkowskie PLB020003, 

• fragment użytku ekologicznego „Przemkowskie Bagno”.  

 
Rezerwat przyrody „Dalkowskie Jary” znajduje się w północno-zachodniej części gminy. 

Obejmuje zalesioną, szczytową partię wzniesienia, położonego w północno-zachodniej części 

obrębu Mieszków, na południowy zachód od wsi Dalków. Celem ochrony rezerwatu o powierzchni 

36,12 ha, jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych fragmentu 

lasu mieszanego o cechach zespołu naturalnego. Omawiany rezerwat wraz z otoczeniem leży w 

zasięgu projektowanego (mającego znaczenie dla Wspólnoty) Specjalnego Obszaru Ochrony 

siedlisk (SOO) Dalkowskie Jary PLH020088. Według Standardowego Formularza Danych (SDF) 

obszar ten wyznaczono dla ochrony cennych siedlisk przyrodniczych, ujętych w Załączniku I tzw. 

Dyrektywy Siedliskowej (Dyrektywy Rady 92/43/EWG): żyzne buczyny (o kodzie 9130) i kwaśne 

dąbrowy (9190). Oprócz siedlisk, na omawianym obszarze naturowym przedmiotem ochrony są 

różne gatunki zwierząt: mopek Barbastella barbastellus, nocek duży Myotis myotis i pachnica 

dębowa Osmoderma eremita. Pachnica dębowa występuje tu – w dojrzałych drzewostanach 

bukowych – w warunkach zbliżonych do naturalnych [SDF dla obszaru PLH020088 Dalkowskie 

Jary].  

Powyższe obszarowe formy ochrony przyrody leżą z kolei w zasięgu Obszaru Chronionego 

Krajobrazu „Wzgórza Dalkowskie”, rozciągającego się w gminach Gaworzyce i Żukowice, 

zajmując 25% obszaru gminy Gaworzyce. W zasięgu gminy Gaworzyce omawiany obszar 

chroniony obejmuje użytki rolne i leśne oraz fragmenty lub całe tereny osadnicze wsi: Dalków, 

Gaworzyce, Gostyń, Kurów Wielki i Mieszków.  

W południowo-zachodniej części gminy występują, częściowo pokrywające się ze sobą: 

Przemkowski Park Krajobrazowy wraz z otuliną, OSO Stawy Przemkowskie PLB020003 oraz 

użytek ekologiczny „Przemkowskie Bagno”. Przemkowski Park Krajobrazowy ustanowiono przede 

wszystkim w celu zachowania walorów przyrodniczych i krajobrazowych doliny Szprotawy, wraz z 

obszarami wodnymi i wodno-błotnymi w zlewni rzeki Bóbr oraz w celu zachowania siedlisk 

borowych, w tym suchych wrzosowisk. Obszar Specjalnej Ochrony ptaków (OSO) Stawy 

Przemkowskie PLB020003 jest ostoją ptasią o randze europejskiej E52. Występuje tu co najmniej 
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18 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej (Dyrektywy Rady 79/409/EWG) oraz 8-9 

gatunków ptaków z Polskiej Czerwonej Księgi. Obszar ten stanowi istotne miejsce lęgów: łabędzia 

krzykliwego, gęgawy, podgorzałki, zausznika, łabędzia niemego, bąka, czernicy, głowienka i 

wodnika. Jest to ważny teren dla migrujących kaczkowatych Anatidae. Użytek ekologiczny 

„Przemkowskie Bagno” obejmuje ułożone mozaikowo siedliska rolno-leśne, z cennymi 

zbiorowiskami roślinnymi i gatunkami ptactwa wodno-błotnego, w gminach Gaworzyce i 

Przemków.  

W zasięgu fragmentów Przemkowskiego Parku Krajobrazowego, OSO Stawy Przemkowskie 

PLB02003 i użytku ekologicznego „Przemkowskie Bagno” obejmujących obszar opracowania 

zidentyfikowano występowanie następujących cennych gatunków ptaków: bąka zwyczajnego 

Botaurus stellaris, bociana czarnego Ciconia nigra, błotniaka łąkowego Circus pygargus, błotniaka 

stawowego Circus aeruginosus, cietrzewia zwyczajnego Lyrurus tetrix, derkacza zwyczajnego Crex 

crex, dzięcioła czarnego Dryocopus martius, dzięcioła średniego Dendrocopos medius, dzięcioła 

zielonosiwego Picus canus, gąsiorka Lanius collurio, jarzębatki Sylvia nisoria, kropiatki Porzana 

porzana, łęczaka Tringa glareola, sowy błotnej Asio flammeus, świerszczaka zwyczajnego 

Locustella naevia i żurawia zwyczajnego Grus grus. W omawianej części obszaru opracowania 

zidentyfikowano także stanowiska: czajki Vanellus vanellus, derkacza zwyczajnego Crex crex, 

dzięcioła czarnego Dryocopus martius, dzięcioła zielonosiwego Picus canus, jarzębatki Sylvia 

nisoria, ortolana Emberiza hortulana, srokosza Lanius excubitor, strumieniówki Locustella 

fluviatilis, świerszczaka zwyczajnego Locustella naevia i żurawia zwyczajnego Grus grus.  

Cenne gatunki ptaków zidentyfikowano także w innych fragmentach gminy. W części 

północnej występują: błotniak stawowy Circus aeruginosus, dzięcioł czarny Dryocopus martius, 

dzięcioł średni Dendrocopos medius, dzięcioł zielonosiwy Picus canus, dzięcioł zielony Picus 

viridis, kania ruda Milvus milvus, kania czarna Milvus migrans, przepiórka zwyczajna Coturnix 

coturnix, siniak Columba oenas, słonka zwyczajna Scolopax rusticola i świerszczak zwyczajny 

Locustella naevia. Stanowisko przepiórki stwierdzono także w centralnej części obszaru 

opracowania (pomiędzy: Gaworzycami, Grabikiem, Koźlicami i Kłobuczynem). Z kolei tereny 

rozciągające się na zachód od wsi Dzików, stanowią miejsce występowania kobuza Falco subbuteo.  

Poza ptakami na obszarze opracowania zidentyfikowano także stanowiska innych 

chronionych gatunków zwierząt:  

1) ssaków: nocka dużego Myotis myotis, mopka Barbastella barbastellus – gatunków 

objętych ochroną ścisłą; wydry europejskiej Lutra lutra, kreta Talpa europaea, ryjówki 

malutkiej Sorex minutus i ryjówki aksamitnej Sorex araneus – gatunków objętych ochroną 
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częściową;  

2) płazów (miejsca rozrodu i występowania): grzebiuszki ziemnej Pelobates fuscus, kumaka 

nizinnego Bombina bombina, rzekotki drzewnej Hyla arborea, żaby moczarowej Rana 

arvalis – gatunków objętych ochroną ścisłą; ropuchy szarej Bufo bufo, traszki zwyczajnej 

Lissotriton vulgaris, żaby trawnej Rana temporaria, żaby wodnej Pelophylax esculentus, 

żaby jeziorkowej Pelophylax lessonae – gatunków objętych ochroną częściową;  

3) gadów (miejsca rozrodu i występowania): zaskrońca zwyczajnego Natrix natrix i padalca 

zwyczajnego Anguis fragilis – gatunków objętych ochroną częściową;  

4) owada: pachnicy dębowej Osmoderma eremita – gatunku chrząszcza objętego ochroną 

ścisłą. 

W zasięgu obszaru opracowania zidentyfikowano również stanowiska gatunków roślin:  

1) objętych ochroną ścisłą: nasięźrzała pospolitego Ophioglossum vulgatum, goździka 

pysznego Dianthus superbus; 

2) objętych ochroną częściową: centurii pospolitej Centaurium erythraea, cisa pospolitego 

Taxus baccata, kukułki (storczyka) szerokolistnej Dactylorhiza majalis, podkolana 

białego Platanthera bifolia, pokrzyka wilczej jagody Atropa belladonna i listery jajowatej 

Listera ovata.  

a także porostów: 

1) objętego ochroną ścisłą: biedronecznika zmiennego Punctelia subrudecta;  

2) objętych ochroną częściową: odnożycy mączystej Ramalina farinacea i żółcicy 

chropowatej Flavoparmelia caperata.  

Spośród grzybów do najcenniejszych należy włóknouszek ukośny (błyskoporek podkorowy) 

Inonotus obliquus, objęty ochroną gatunkową częściową.  

Poza gatunkami roślin chronionych na obszarze opracowania zidentyfikowano stanowiska 

takich cennych gatunków roślin, jak: bluszcz pospolity Hedera helix, kalina koralowa Viburnum 

opulus, konwalia majowa Convallaria majalis, kruszyna zwyczajna Frangula alnus, krwiściąg 

lekarski Sanguisorba officinalis, marzanka wonna Galium odoratum, paprotka zwyczajna 

Polypodium vulgare, pierwiosnek lekarski Primula veris i rzęśl hakowata Callitriche hamulata. 

Gatunki te były niegdyś chronione, część z nich należy do gatunków zagrożonych.  

Spośród drzew porastających obszar opracowania 11 pojedynczych okazów objęto ochroną 

pomnikową. Ponadto na obszarze gminy zidentyfikowano 6 alei przydrożnych z zadrzewieniami o 

szczególnych walorach [Józefczuk J. 2012/2013].  
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Warto dodać, że rozległe formy ochrony przyrody rozciągają się także w sąsiedztwie obszaru 

opracowania. Najbliżej, gdyż w bezpośrednim sąsiedztwie odcinka południowo-zachodniej granicy 

gminy, rozciąga się Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Szprotawki”. Do położonych w 

dalszej odległości należą m.in.: SOO Kozioróg w Czernej PLH020100, OSO Dolina Środkowej 

Odry PLB080004, SOO Nowosolska Dolina Odry PLH080014 i OSO Bory Dolnośląskie 

PLB020005 [GDOS, Geoserwis].  

 
7.1.11. Walory krajobrazowe i dziedzictwo kulturowe.    

Na obszarze opracowania zidentyfikowano stosunkowo dużo obiektów i obszarów 

posiadających wartość historyczną, kulturową lub naukową. Najcenniejsze z nich ujęto - w celu 

ochrony na mocy ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - w 

rejestrze zabytków. Do rejestru zabytków z obszaru gminy Gaworzyce wpisano dotychczas łącznie 

27 obiektów nieruchomych (w tym 4 stanowiska archeologiczne) i 8 obszarów. Najwięcej 

nieruchomych obiektów zabytkowych ujętych w rejestrze zabytków znajduje się w 

miejscowościach Wierzchowice i Gaworzyce. Za najcenniejsze obiekty z obszaru opracowania 

uważa się: mauzoleum rodziny von Tschammer, położone na tyłach kościoła pw. św. Barbary w 

Gaworzycach oraz wieżę mieszkalną w Dalkowie [„Program opieki nad zabytkami....”].  

W wojewódzkiej ewidencji zabytków ujęto 158 stanowisk archeologicznych oraz 178 

niearcheologicznych obiektów z obszaru gminy Gaworzyce. Umieszczane są w niej najczęściej 

zabytki powstałe przed 1945 r., w których późniejsza działalność nie zatarła cech świadczących o 

ich historycznym rodowodzie. Spośród obiektów niearcheologicznych niemal połowę stanowią 

domy mieszkalne. Stosunkowo liczne są: różnego rodzaju obiekty gospodarcze, budynki 

mieszkalno-gospodarcze oraz układy ruralistyczne wsi. Najwięcej niearcheologicznych elementów 

wpisanych do wojewódzkiej ewidencji zabytków z obszaru opracowania znajduje się w 

Gaworzycach. 

Stan techniczny części obiektów zabytkowych jest zły - są one zaniedbane i pilnie wymagają 

prac renowacyjnych. W najgorszym stanie są obiekty od dłuższego czasu nieużytkowane. Z drugiej 

strony na obszarze opracowania występują przypadki kompleksowych renowacji budynków 

zabytków. Jako przykład należy przede wszystkim podać kapitalny remont pałacu w Gaworzycach. 

Na obszarze gminy – w jej północnej, północno-wschodniej i centralnej części – dominuje 

krajobraz rolniczo-osadniczy. Ponadto na obszarze opracowania wyróżnia się krajobraz leśny oraz 

charakterystyczny krajobraz doliny Szprotawy, z wilgotnymi łąkami i pastwiskami, poprzecinanymi 

licznymi ciekami wodnymi (naturalnymi i sztucznymi).  
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W krajobrazie rolniczo-osadniczym przeważają wielkopowierzchniowe grunty rolne, 

uzupełnione zwartymi układami osadniczymi poszczególnych wsi oraz licznymi pasami i 

enklawami zadrzewień śródpolnych. Krajobraz ten uzupełniają także stosunkowo liczne nasadzenia 

szpalerów drzew wzdłuż dróg. Zadrzewienia te meandrują w przestrzeni rolniczej, pozwalając z 

dużej odległości zlokalizować dany ciąg komunikacyjny. 

Krajobraz leśny na obszarze opracowania tworzą kompleksy leśne, rozciągające się w 

północno-zachodniej części gminy (z rezerwatem przyrody „Dalkowskie Jary” i SOO Dalkowskie 

Jary PLH020088) oraz w części południowo-zachodniej (z fragmentami: otuliny Przemkowskiego 

Parku Krajobrazowego i jego otuliny, użytku ekologicznego „Przemkowskie Bagno” oraz OSO 

Stawy Przemkowskie PLB020003).  

Poszczególne typy krajobrazów obszaru opracowania widoczne są dość wyraźnie z lotu ptaka, 

ale odróżnić je można także z powierzchni ziemi, w tym poruszając się gaworzyckim systemem 

dróg. Oś widokową gminy stanowi odcinek drogi krajowej nr 3, przecinający obszar gminy z 

północnego zachodu na południowy wschód. Z tej drogi rozciągają się panoramy niektórych 

miejscowości gminy, które leżą na rzędnych niższych niż poziom tej drogi tj: Grabika (na północ od 

tej drogi), Mieszkowa, Gaworzyc i Kłobuczyna (na południe od omawianej drogi).  

W krajobrazie południowej części gminy wyróżniają się dwie wieże zabytkowych kościołów, 

górujących nad zabudową mieszkaniową wsi Gaworzyce. Panorama tej wsi jest dobrze 

eksponowana z odcinka drogi krajowej nr 3 pomiędzy Mieszkowem a drogą powiatową nr 1151D – 

przedpole widokowe stanowią tu pola uprawne, bez przesłonięć widokowych. Sylweta wsi 

Gaworzyce jest poza tym eksponowana od strony południowej – z odcinka drogi powiatowej nr 

1150D wiodącej z Koźlic do Gaworzyc. W sylwecie Kłobuczyna wyróżnia się zlokalizowana w 

centrum wsi wieża kościoła, stanowiącą lokalną dominantę. Panorama wsi najlepiej widoczna jest z 

wiaduktu przebiegającego nad torami kolejowymi, na odcinku drogi krajowej nr 3 wiodącym z 

Gaworzyc do Kłobuczyna. Koźlice są natomiast wsią zatopioną w zieleni, gdzie ponad zabudową 

wyraźnie rysuje się kontur zadrzewień – zarówno tych znajdujących się w centrum, jak i na 

obrzeżach miejscowości. Miejscami, na tle zadrzewień wokół wsi, widoczne są akcenty 

kolorystyczne obiektów budowlanych – czerwone dachy. Wyróżnikiem wnętrza wsi są zespoły 

zieleni nieurządzonej zlokalizowane wzdłuż przepływającego przez centrum wsi cieki Kłobka.  

Najbardziej charakterystycznym element krajobrazu w Kurowie Wielkim jest zabytkowy 

kościół pw. św. Jana Chrzciciela. Usytuowany jest on na wzniesieniu, co sprawia, że widoczny jest 

z dużej odległości.  
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7.2. Stan i jakość środowiska.   

7.2.1. Powietrze.  

Spośród wielu czynników wpływających na stan powietrza atmosferycznego, do najbardziej 

powszechnych można zaliczyć: system komunikacyjny, gospodarkę energetyczną i rolnictwo. Na 

obszarze opracowania na stan powietrza atmosferycznego wpływają punktowe, liniowe oraz 

powierzchniowe źródła zanieczyszczeń. Do źródeł powierzchniowych należą indywidualne systemy 

grzewcze (emisja niska). Do źródeł punktowych zakłady przemysłowe. Natomiast źródła liniowe 

stanowią przede wszystkim: droga krajowa oraz linia kolejowa. Na stan powietrza atmosferycznego 

negatywnie mogą również oddziaływać niewłaściwe „praktyki rolnicze” takie jak: nieodpowiednie 

stosowanie nawozów oraz praktykowane w Polsce dość często wiosną i jesienią wypalanie traw i 

spalanie odpadów ogrodowych.   

Źródłem emisji zanieczyszczeń powietrza na większości terenów zabudowanych jest emisja 

niska, której źródłami są przede wszystkim paleniska domowe, w których wykorzystuje się takie 

paliwa konwencjonalne, jak węgiel i koks, do których spalania stosuje się technologie mało 

efektywne i generujące znaczące ilości zanieczyszczeń. Tego typu źródła ogrzewania dominują w 

gminie Gaworzyce, gdyż nie ma tu sieci ciepłowniczej, a systemy grzewcze opierające się głównie 

o gaz sieciowy występują jedynie w: Gaworzycach, Kłobuczynie i Wierzchowicach. Dlatego 

powietrze obszaru opracowania może być zanieczyszczone pyłem zawieszonym PM10, zwłaszcza 

w sezonie grzewczym.  

Do punktowych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, występujących na 

obszarze opracowania należą stosunkowo niewielkie i nieliczne zakłady przemysłowe. Zgodnie z 

danymi zawartymi w „Programie ochrony środowiska dla powiatu polkowickiego na lata 2012-

2015, z perspektywą do 2019 r.” [proGEO Sp. z o.o., 2011] na obszarze opracowania w 2011 r. 

występowały dwa zakłady posiadające pozwolenia Starosty Polkowickiego na wprowadzanie 

gazów i pyłów do powietrza, tj. wytwórnia mas bitumicznych w Wierzchowicach oraz Zakład 

Przetopu Złomu Aluminium w Kurowie Wielkim. Jest mało prawdopodobne, by zakłady te 

emitowały na tyle duże ilości zanieczyszczeń, by mogły one wpłynąć znacząco negatywnie na stan 

jakości powietrza gminy Gaworzyce. 

Potencjalnie negatywnie na stan jakości powietrza może wpływać uruchomiona niedawno 

eksploatacja złoża kruszywa naturalnego „Gostyń”. Z wydobywaniem kopaliny z tego złoża wiąże 

się niezorganizowana emisją pyłów, co ma lokalny wpływ na stan jakości powietrza. 

Źródłem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na obszarze opracowania jest również 

komunikacja. W wyniku spalania paliw w silnikach, ścierania jezdni, hamulców oraz opon 
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następuje emisja tlenków azotu i węgla, dwutlenku węgla oraz pyłów zawierających szkodliwe 

związki (np. kadm, ołów i nikiel). Ponadto jadące samochody mogą – w przypadku poruszania się 

po drogach (i poboczach) nieutwardzonych lub ze zniszczoną nawierzchnią – powodować emisję 

wtórną, tj. unos pyłu z dróg. Największe natężenie ruchu na obszarze gminy Gaworzyce 

odnotowano dotychczas na odcinkach drogi krajowej nr 3 i na odcinku dawnej drogi wojewódzkiej 

nr 298 (obecnie droga powiatowa nr 1158D). Według danych z przeprowadzonego w 2010 r. 

Generalnego Pomiar Ruchu drogi te są wykorzystywane głównie przez samochody osobowe i 

mikrobusy, ale ruch samochodów ciężarowych, w tym z przyczepami, szczególnie na drodze 

krajowej jest znaczący. Uciążliwości związane z emisją zanieczyszczeń generowanych przez 

pojazdy poruszające się ww. drogami najbardziej odczuwalne są na terenach położonych w ich 

bezpośrednim i bliskim sąsiedztwie, tj. w: Gaworzycach, Kłobuczynie, Mieszkowie i 

Wierzchowicach. Po wybudowaniu gaworzyckiego odcinka drogi ekspresowej S-3 należy 

spodziewać się przeniesienia co najmniej regionalnego ruchu pojazdów samochodowych na drogę 

ekspresową. Dzięki temu źródło emisji zanieczyszczeń powietrza zostanie odsunięte od terenów 

zabudowanych wsi: Gaworzyce, Kłobuczyn i Mieszków.  

Liniowym źródłem emisji zanieczyszczeń powietrza jest także linia kolejowa o znaczeniu 

państwowym nr 14 relacji: Łódź Kaliska – Tuplice – granica państwa. Jest to linia jednotorowa 

niezelektryfikowana, zatem przejeżdżają nią pociągi stanowiące źródło emisji zanieczyszczeń 

powietrza. Wielkość tych emisji nie jest obecnie prawdopodobnie znacząca, jednak nie można tego 

stwierdzić jednoznacznie (brak ogólnodostępnych wyników badań). Obecnie omawianą linią ze 

względu na jej niską prędkość handlową, nie jest prowadzony przewóz osób. Ewentualne 

przywrócenie ruchu pasażerskiego na omawianej linii, będzie związane ze zwiększeniem liczby 

korzystających z niej pociągów, zatem potencjalnie ze wzrostem emisji zanieczyszczeń powietrza 

od tego typu źródeł. Z drugiej jednak strony intensyfikacja natężenia ruchu kolejowego, mogłaby 

wiązać się ze zmniejszeniem natężenia ruchu samochodowego, a co za tym idzie ze zmniejszeniem 

emisji zanieczyszczeń powietrza od tego typu źródeł.  

Na obszarze gminy Gaworzyce nie ma stacji monitoringu jakości powietrza (stacji 

pomiarowej WIOŚ). Najbliższa względem tego obszaru jest stacja położona przy ul. Kasztanowej w 

Polkowicach (w odległości ponad 14 km w kierunku południowo-wschodnim od granicy gminy 

Gaworzyce). Wyniki badań przeprowadzonych dla tej stacji nie są miarodajne dla obszaru 

opracowania. Niemniej prawdopodobne jest, że powietrze gminy Gaworzyce jest zanieczyszczone – 

jak większość terenów osadniczych – głównie pyłem zawieszonym PM10, co dotyczy głównie 

sezonu grzewczego.  
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W strefie dolnośląskiej, w której położona jest gmina Gaworzyce zagrożenie stanowią 

ponadnormatywne poziomy stężeń w powietrzu: pyłu zawieszonego PM10, pyłu PM2.5, arsenu, 

benzo(a)pirenu i ozonu [WIOŚ we Wrocławiu, 2016]. Aktualny „Program ochrony powietrza dla 

województwa dolnośląskiego” przyjęto w lutym 2014 r. Spośród zalecanych w tym programie 

działań, w gminie Gaworzyce można by propagować: ograniczenie palenia w kominkach, 

ogrzewanie budynków lepszym jakościowo paliwem, pilnowanie przestrzegania zakazu spalania 

odpadów w paleniskach domowych oraz spalania odpadów ogrodowych oraz ograniczenie 

używania spalinowego sprzętu ogrodniczego [Program ochrony powietrza dla województwa 

dolnośląskiego…].  

 

7.2.2. Wody podziemne i powierzchniowe.   

Do najważniejszych czynników mających wpływ na obniżenie jakości wód na obszarze 

gminy Gaworzyce należą: odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do cieków powierzchniowych i 

zanieczyszczenia obszarowe (spływy powierzchniowe z dróg, użytków rolnych). Na stan wód 

powierzchniowych potencjalnie mogą wpływać także nielegalne zrzuty ścieków bytowych w 

miejscowościach, które nie są jeszcze wyposażone w kanalizację sanitarną, a leżą w bezpośrednim 

sąsiedztwie koryt cieków wodnych. Na obszarze gminy Gaworzyce funkcjonują 3 mechaniczno-

biologiczne oczyszczalnie ścieków w: Dalkowie, Koźlicach i Wierzchowicach. Pomimo 

zastosowania w powyższych oczyszczalniach proekologicznych rozwiązań, stanowią ona 

zorganizowane źródło emisji zanieczyszczeń.  

Na stan jakości wód obszaru opracowania może mieć także, o czym już wspomniano, wpływ 

nieprawidłowo prowadzona gospodarka rolna. Bowiem niewłaściwe stosowanie mineralnych i 

organicznych nawozów oraz chemicznej ochrony roślin przyczynia się do nadmiernego 

wzbogacania wód w substancje biogenne, co w efekcie obniża biochemiczne parametry wód.  

Emisje zanieczyszczeń do wód powierzchniowych (zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie) z 

przedstawionych powyżej źródeł, mogą znacząco negatywnie wpływać na ich stan. 

Stan Jednolitych Części Wód Powierzchniowych został określony jako zły. W odniesieniu do 

wszystkich JCWP, w zasięgu których położona jest gmina Gaworzyce przedłużony został termin 

osiągnięcia celu środowiskowego. Dla JCWP Dalkówka oraz Rzuchowska Struga z uwagi na brak 

możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. W przypadku potwierdzenia złego stanu 

wód po 2 latach wprowadzone zostanie działanie mające na celu rozpoznanie jego przyczyn. 

Natomiast w odniesieniu do JCWP  Szprotawica termin osiągnięcia celu środowiskowego został 

przedłużony z uwagi na brak możliwości technicznych. W programie działań mających na celu 
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osiągnięcie celu środowiskowego zaplanowano przegląd pozwoleń wodnoprawnych na 

wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi [Plan gospodarowania wodami…, 2016]. 

Na obszarach zurbanizowanych główne przyczyny zanieczyszczenia wód podziemnych mają 

charakter antropogeniczny. Na obszarze opracowania na jakość wód podziemnych mogą 

potencjalnie negatywnie wpływać: zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego oraz deponowanie 

odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Środowisko gruntowo-wodne mogą także 

zanieczyszczać ścieki wypływające z nieszczelnych zbiorników bezodpływowych (szamb) 

[Ekoprojekt Sp. z o.o., 2004 r.].  

Z reguły na obszarach zurbanizowanych zanieczyszczony jest pierwszy poziom wód 

podziemnych. Ze względu na brak badań można jedynie przypuszczać, że takie zjawisko występuje 

również na obszarze gminy Gaworzyce. 

WIOŚ we Wrocławiu w 2015 r. przeprowadził (w ramach monitoringu diagnostycznego) 

badania jakości wód podziemnych JCWPd nr 69 i 70, w zasięgu których leży obszar opracowania. 

Jeden z punktów pomiarowych, z którego pobierano próbki do badań stanu jakości wód JCWPd nr 

70 zlokalizowano w Kłobuczynie (we wschodniej części gminy Gaworzyce). Z badań wynika, że 

wody tej JCWPd reprezentują dobry stan chemiczny, tj. odpowiadający klasie II. Natomiast wód 

JCWPd nr 69 nie badano na obszarze opracowania. Niemniej z analizy próbek pobranych w innych 

częściach tej JCWPd wynika, że stan chemiczny wód jest generalnie dobry, tj. mieści się w klasach 

od I do III [WIOŚ we Wrocławiu, 2016 2].     

 

7.2.3. Gleby. 

Na jakość gleb wpływa, poza czynnikami naturalnymi, m.in.: komunikacja, gospodarka 

wodno-ściekowa, gospodarka odpadami oraz gospodarka rolna. W przypadku gminy Gaworzyce 

największy wpływ na stan jakości gleb ma prawdopodobnie gospodarka wodno-ściekowa i 

gospodarka rolna. Istotny wpływ na jakość gleb mają tu również procesy erozyjne. Ważny jest 

także poziom zakwaszenia gleb.  

Na obszarze Polski za najpowszechniejszą uważa się erozję wodną i wietrzną. Na erozję 

wietrzną podatne są – okresowo, tj. gdy pozostawia się je bez pokrywy roślinnej – wszystkie gleby 

na gruntach ornych. Natomiast na erozję wodną narażone są przede wszystkim gleby najlepsze na 

użytkach rolnych w północnej i północno-wschodniej części obszaru opracowania, o urozmaiconej 

rzeźbie terenu.  

Problemem występującym w znacznej części gruntów ornych Polski, jest zakwaszenie gleby. 

Dotyczy on także gleb obszaru gminy Gaworzyce. Bowiem na podstawie badań przeprowadzonych 
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w 2004 r. przez Stację Chemiczno-Rolniczą Oddział we Wrocławiu stwierdzono, że na użytkach 

rolnych obszaru opracowania przeważają (77% areału użytków rolnych) gleby kwaśne, w tym o 

odczynie: lekko kwaśnym (36% gleb użytków rolnych), kwaśnym (31%) i bardzo kwaśnym (10%). 

Gleby obojętne występują na 15% użytków rolnych gminy, a  gleby zasadowe na 8% [Dolnośląskie 

Biuro Geodezji i Terenów Rolnych, grudzień 2005 r.].   

Jak wynika z danych zamieszczonych w „Atlasie geochemicznym Polski” [Lis J., Pasieczna 

A., 1995] w glebach północnej i północno-wschodniej części obszaru opracowania mogą 

występować nieznacznie podwyższone (w stosunku do najniższych wartości odnotowanych w 

glebach Polski) zawartość niektórych pierwiastków chemicznych. Pomimo podwyższonych 

wartości niektórych z powyższych pierwiastków, obszar objęty opracowaniem należy uznać za 

bezpieczny dla ludzi. Podwyższona zawartość metali w glebach gminy ma prawdopodobnie genezę 

naturalną. Trudno to jednak określić jednoznacznie, gdyż dotychczas nie przeprowadzono badań 

zanieczyszczeń gleb na obszarze opracowania. Możliwe jest posłużenie się wyłącznie danymi dla 

powiatu. Według wyników badań WIOŚ we Wrocławiu przeprowadzonych w latach 2004-2012 

gleby powiatu nie wykazały szczególnych zanieczyszczeń. Niemniej powszechne są przekroczenia 

dopuszczalnych zawartości benzo(a)pirenu w glebach całego województwa dolnośląskiego [WIOŚ 

we Wrocławiu, 2014 r.1].  

 
7.2.4. Klimat akustyczny. 

Stan środowiska, ze względu na jego zanieczyszczenia hałasem, określa się za pomocą tzw. 

klimatu akustycznego, czyli zespołu zjawisk akustycznych występujących na danym obszarze, 

niezależnie od źródeł je wywołujących. Na klimat akustyczny obszaru gminy Gaworzyce wpływają 

głównie hałas komunikacyjny i hałas gospodarczy. Poza tym na obszarze opracowania może 

występować hałas związany z prowadzonymi tu pracami rolnymi i leśnymi. Należy jednak 

podkreślić, że jest to hałas o charakterze lokalnym i czasowym, ponadto związany zazwyczaj z 

terenami (pola uprawne, lasy), gdzie poziom hałasu nie jest normowany.  

Źródłem hałasu, mającym największy wpływ na klimat akustyczny obszaru opracowania, jest 

komunikacja samochodowa. Według danych zawartych w „Programie ochrony środowiska przed 

hałasem dla województwa dolnośląskiego na lata 2013-2017”, głównym źródłem hałasu 

komunikacyjnego na obszarze gminy Gaworzyce jest odcinek drogi krajowej nr 3. Badania klimatu 

akustycznego, które przeprowadzono m.in. w punktach zlokalizowanych przy terenach chronionych 

akustycznie na gaworzyckim odcinku drogi krajowej nr 3 wykazały, że w rejonie Kłobuczyna i 

Gaworzyc została przekroczona wartość zarówno wskaźnika LDWN, jak i wskaźnika LN. W 

przypadku długookresowego średniego poziomu dźwięku wyrażonego w decybelach, 
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wyznaczonego w ciągu wszystkich dób roku i z uwzględnieniem pór: dnia, wieczoru i nocy (LDWN) 

odnotowano przekroczenie wartości poziomu dopuszczalnego o maksymalnie 10 db. Natomiast 

wartość poziomu dopuszczalnego długookresowego średniego poziomu dźwięku wyrażona w 

decybelach, wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku w rejonie Gaworzyc została 

przekroczona o maksymalnie 15 dB, a w rejonie Kłobuczyna o maksymalnie 10 dB.  Planowana 

budowa gaworzyckiego odcinka drogi ekspresowej S-3 może przyczynić się do odciążenia obecnie 

intensywnie wykorzystywanego odcinka drogi krajowej nr 3, a co za tym idzie zmniejszenia 

poziomu hałasu komunikacyjnego na terenach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie tej drogi.  

Poza ww. terenami przy drodze krajowej nr 3, uciążliwości związane z hałasem 

komunikacyjnym mogą być także odczuwalne na terenach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie 

innych dróg obszaru opracowania, które przenoszą większe potoki ruchu. Niemniej tezy tej nie 

potwierdzają aktualne badania. Poza ruchem samochodowym źródłem hałasu komunikacyjnego na 

obszarze opracowania jest linia kolejowa nr 14 relacji: Łódź Kaliska – Tuplice – granica państwa. 

Przejeżdżające tą linią pociągi towarowe generują hałas, wstrząsy i wibracje. 

Na jakość klimatu akustycznego obszaru opracowania wpływają także stosunkowo liczne i 

powszechnie występujące źródła tzw. hałasu gospodarczego, np. obiekty usługowe czy zakłady 

rzemieślnicze (hałas od różnego typu urządzeń, w tym głównie wentylatorów i klimatyzatorów). 

Obiekty te dodatkowo stanowią źródło hałasu komunikacyjnego (powodowanego przez samochody 

dostawcze). Jednak powyższe emisje mają charakter czasowy (zazwyczaj do kliku godzin 

dziennie). Nie stanowią więc znaczącego zagrożenia dla środowiska - zwłaszcza, że stanowią 

nieodłączny element działalności człowieka na terenach osadniczych.  

Źródłami hałasu są także zlokalizowane na obszarze opracowania napowietrzne linie 

elektroenergetyczne (ich pracy towarzyszy szum akustyczny, który z formalnego punktu widzenia 

kwalifikowany jest do kategorii hałasu) oraz stacje transformatorowe. Poziom generowanego przez 

nie hałasu obecnie - prawdopodobnie - nie przekracza dopuszczalnych norm.   

Lokalne źródło hałasu stanowi ponadto odkrywkowa eksploatacja złoża kruszywa naturalnego 

„Gostyń”. Także źródłem hałasu o charakterze lokalnym i czasowym są i będą prace budowlane, w 

tym przy budowie gaworzyckiego odcinka drogi ekspresowej S-3. 

 

7.2.5. Promieniowanie elektromagnetyczne. 

Z punktu widzenia ochrony środowiska istotne źródła promieniowania elektromagnetycznego 

zlokalizowane na obszarze opracowania to: napowietrzna linia elektroenergetyczna o napięciu 110 

kV, stacje transformatorowe (w przypadku pola elektromagnetycznego niskiej częstotliwości, tj. 
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poniżej 100 kHz) oraz nadajniki stacji bazowych telefonii komórkowej i nadajniki CB-radio (w 

przypadku pola elektromagnetycznego średniej częstotliwości, tj. powyżej 100 kHz). 

Obecnie przez obszar opracowania przebiega fragment napowietrznej linii 

elektroenergetycznej 110 kV relacji Żukowice – Przemków. Ponadto planowana jest budowa 

między innymi na obszarze gminy Gaworzyce linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400 

kV relacji Polkowice – Zielona Góra. Inwestycja ta została uwzględniona w Planie 

Zagospodarowania Województwa Dolnośląskiego. Ponadto na obszarze opracowania znajduje się 

sieć dystrybucyjna, składająca się z napowietrznych, napowietrzno-kablowych i kablowych 

elektroenergetycznych linii 20 kV i 0,4 kV oraz wnętrzowych i napowietrznych stacji 

transformatorowych 20/0,4 kV.  

Stacje elektroenergetyczne i napowietrzne linie elektroenergetyczne stanowią źródła pól 

elektrycznego i magnetycznego niskiej częstotliwości (50 Hz). Na wartości i rozkłady tych pól pod 

liniami elektroenergetycznymi wpływa wiele czynników, w tym m.in.: konstrukcja linii, napięcie 

linii i sposób zagospodarowania jej otoczenia. Niestety nie ma ogólnodostępnych informacji 

dotyczących pomiarów i ich wyników dotyczących pól elektromagnetycznych w pobliżu linii 

wysokiego napięcia, prowadzącej przez obszar opracowania. Jednak z ogólnodostępnych danych 

dla różnych napowietrznych linii elektromagnetycznych w Polsce wynika, że wartości te nie 

przekraczają generalnie poziomów dopuszczalnych, określonych w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. 

U. Nr 192, poz. 1883).  

Na obszarze opracowania znajdują się dwie stacje bazowe telefonii komórkowej – w 

Kłobuczynie oraz w Gaworzycach. Anteny na tych stacjach zainstalowano na masztach, w 

miejscach trudnodostępnych dla ludzi. Zresztą „w otoczeniu typowych stacji bazowych telefonii 

komórkowej GSM pola elektromagnetyczne o wartościach granicznych” (zgodnie z normami 

Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych maksymalna moc stacji GSM nie może 

przekroczyć 320 watów) „występują nie dalej niż kilkadziesiąt metrów od samych anten – na 

wysokości zainstalowania tych anten. Odległość kilkudziesięciu metrów dotyczy jedynie osi 

głównych wiązek promieniowania anten.” [Różycki S., 2011 r.].  

Warto dodać, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu prowadzi - od 

2009 r. - badania poziomów pól elektromagnetycznych w różnych tzw. pionach kontrolno-

pomiarowych, położonych w województwie dolnośląskim, ale poza obszarem opracowania. 

Niemniej z pomiarów przeprowadzonych w latach 2011-2013 wynika, że dotychczas w żadnym z 
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pionów kontrolno-pomiarowych, nie została przekroczona wartość dopuszczalna pól 

elektromagnetycznych (7 V/m) [WIOŚ we Wrocławiu, 2014 2].  

 

8. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU 

MI ĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNE Z PU NKTU 

WIDZENIA PROJEKTU STUDIUM ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE  CELE I INNE 

PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY UWZGL ĘDNIONE PODCZAS OPRACOWANIA 

PROJEKTU STUDIUM.  

Jednym z najważniejszych krajowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska jest 

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, na 

podstawie której sporządzono niniejszą prognozę. Treść tej ustawy jest częściowo wynikiem ustaleń 

międzynarodowych. W artykule 14 Konwencji o Różnorodności Biologicznej sporządzonej w Rio 

de Janeiro w dniu 05 czerwca 1992 roku zawarto zapis dotyczący potrzeby wykonywania oceny 

oddziaływania na środowisko projektów, które mogą mieć znaczenie dla różnorodności 

biologicznej. Ponadto powyższa ustawa jest wynikiem wdrożenia do prawa polskiego aktów 

prawnych Wspólnoty Europejskiej, w tym m.in.: 

1) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. 

w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. WE L 

197 z 21.07.2001, str. 30; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 157);  

2) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 r. 

w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylającej 

dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz. Urz. WE L 41 z 14.02.2003, str. 26; Dz. Urz. UE 

Polskie wydanie specjalne);  

3) konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, 

sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 1110).  

 

Projekt Studium wskazuje kierunki rozwoju gminy Gaworzyce, uwzględniając przy tym 

potrzebę utrzymywania odpowiedniego stanu środowiska, a także zachowania walorów 

krajobrazowych i kulturowych występujących na obszarze nim objętym. Można więc uznać, iż jest 

on narzędziem realizacji krajowej polityki ochrony środowiska.  

Sporządzając projekt Studium kierowano się także zasadą zrównoważonego rozwoju - między 

innymi stwarzając warunki dla funkcjonowania nowych obiektów budowlanych z uwzględnieniem 
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ich potencjalnego negatywnego oddziaływania na środowisko. Jednocześnie, wskazując w 

projekcie Studium możliwość zagospodarowania poszczególnych terenów, wzięto pod uwagę 

uwarunkowania przyrodnicze oraz potrzebę utrzymywania odpowiedniego stanu środowiska, 

a także zachowania zidentyfikowanych tu walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych. 

Można uznać, że kierując się powyższymi zasadami w projekcie Studium uwzględniono jeden z 

głównych celów określonych w Polityce Ekologicznej Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą 
do roku 2016, którym jest „zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej w skali lokalnej (…) 

z uwzględnieniem potrzeb rozwoju społeczno-gospodarczego (…) oraz konieczności zapewnienia 

odpowiednich warunków życia i rozwoju społeczeństwa”. 

Reasumując, regulacje zawarte w projekcie Studium uwzględniają – w możliwym dla tego 

typu dokumentu zakresie – cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 

krajowym i lokalnym. 

 

9. IDENTYFIKACJA I OCENA ZNACZ ĄCYCH ODDZIAŁYWA Ń NA ŚRODOWISKO 

W OPARCIU O ANALIZ Ę USTALEŃ I ROZWI ĄZAŃ FUNKCJONALNO-

PRZESTRZENNYCH PROJEKTU STUDIUM.  

W dotychczasowym Studium na obszarze gminy Gaworzyce wydzielono różne jednostki 

terenowe, którym przypisano konkretne funkcje. Znaczną część omawianego obszaru przeznaczono 

dla użytkowania rolniczego i lasów oraz dolesień. W rejonie istniejących miejscowości określono 

granice dopuszczalnego rozwoju osadnictwa oraz tereny przewidziane dla rozwoju aktywności 

gospodarczej. W analizowanym projekcie Studium także wydzielono szereg jednostek terenowych 

(funkcjonalno-przestrzennych), którym przypisano określone kategorie przeznaczenia. Częściowo 

przeznaczenie to pokrywa się z tym, które zostało określone w dotychczasowym Studium. Jednakże 

dość dużej modyfikacji uległy zasięgi terenów perspektywicznego rozwoju osadnictwa. Po 

weryfikacji realnych potrzeb rozwojowych gminy, co nastąpiło w ramach sporządzenia na potrzeby 

Studium bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę, uległy pomniejszeniu tereny przewidziane 

pod zabudowę o charakterze mieszkaniowym (łącznie o około 65 ha w stosunku do ustaleń 

dotychczasowego Studium). Zarówno w dotychczasowym Studium, jak i w projekcie Studium, 

najwięcej rezerw budowlanych przewidziano w miejscowościach Gaworzyce i Kłobuczyn, czyli 

największych i najszybciej rozwijających się wsiach gminy. Stosunkowo dużo terenów osadniczych 

wyznaczono w miejscowościach Gostyń, Wierzchowice, Koźlice i Dalków. We wszystkich 

miejscowościach gminy pomniejszono powierzchnie terenów projektowanego osadnictwa 

przewidzianego w dotychczasowym Studium. W ramach tych działań uwolniono spod planowanej 
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zabudowy obszary najmniej atrakcyjne dla rozwoju osadnictwa oraz te, których zagospodarowanie 

niosłoby negatywne skutki krajobrazowe. Dotyczy to w szczególności północnej części Koźlic, 

północno-zachodniej części Kłobuczyna, północnej części Dalkowa, południowo-wschodniej części 

Gostynia. 

Zmiany, jakie wprowadzono w projekcie Studium – w stosunku do dotychczasowego 

Studium – dotyczą także m.in. terenów aktywności gospodarczej oraz eksploatacji 

powierzchniowej. W centralnej części gminy, na północ od drogi krajowej nr 3 wyznaczono teren 

dla powierzchniowej eksploatacji kruszywa ze złoża „Gostyń” (teren oznaczony symbolem „1.PE”). 

Eksploatacja prowadzona jest tu na podstawie koncesji wydanej w 2015 r. (decyzja Marszałka 

Województwa Dolnośląskiego nr 9/E/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r.). Granice jednostki terenowej 

wyznaczonej na potrzeby aktualnie prowadzonej eksploatacji pokrywają się z granicami terenu 

i obszaru górniczego ustanowionego dla omawianego złoża. Na omawianym terenie zakazano 

lokalizacji budynków i zalecono, by rekultywacja terenu była prowadzona sukcesywnie już 

w trakcie eksploatacji. Negatywne influencje na środowisko związane z prowadzoną eksploatacją 

powierzchniową utrzymają się niezależnie od ustaleń projektu Studium. Efektem prowadzenia 

odkrywkowej działalności górniczej jest przede wszystkim: zajęcie terenu, lokalna zmiana rzeźby 

terenu, emisje zanieczyszczeń powietrza i wód, emisje hałasu i odpadów. Oddziaływania te 

generowane są już obecnie. Nie przewiduje się, by ich rodzaj i skala zmieniły się w wyniku wejścia 

w życie projektu Studium.  

Nowe tereny inwestycyjne (symbol „P”), przewidziane dla rozwoju aktywności 

gospodarczej o charakterze ponadlokalnym, wyznaczono w Kłobuczynie (pomiędzy obecną drogą 

krajową nr 3 a planowaną drogą ekspresową S-3) oraz w rejonie planowanego węzła „Gaworzyce” 

na trasie planowanej drogi ekspresowej S-3. Pierwsza z wymienionych lokalizacji obejmuje obszar 

o łącznej powierzchni około 110 ha. Stanowi uzupełnienie dotychczas projektowanych w tej części 

gminy terenów aktywności gospodarczej. Projekt Studium wiąże omawianą lokalizację z szansami 

utworzenia tu w przyszłości specjalnej strefy ekonomicznej, co jest uzasadnione chociażby ze 

względu na dogodne położenie komunikacyjne tego terenu (przy realizowanej obecnie trasie S-3 

oraz przy linii kolejowej państwowego znaczenia nr 14 relacji Łódź Kaliska – Tuplice – granica 

państwa). Druga z wymienionych lokalizacji obejmuje znacznie mniejszą powierzchnię, ale rozwój 

aktywności gospodarczej może być tu naturalnym następstwem położenia w sąsiedztwie węzła 

komunikacyjnego na trasie będącej w realizacji drogi ekspresowej S-3. 

Ponadto w projekcie Studium wyznaczono jednostki terenowe dla rozwoju funkcji 

kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej. Najliczniejszą grupę stanowią tereny oznaczone symbolem 
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„US”, przeznaczone w analizowanym dokumencie dla obiektów usług sportu, rekreacji, kultury 

wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi. Tereny tej kategorii wyznaczono w niemalże 

każdej miejscowości gminy, adaptując tym samym istniejące boiska, czy place zabaw. Możliwość 

rozbudowy terenów o funkcji sportowo-rekreacyjnej przewidziano w Koźlicach i Dzikowie, 

powiększając obecnie zainwestowane tereny. Nowo projektowane jednostki terenowe dla rozwoju 

funkcji kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej wyznaczono: na zachód od Gostynia („1.US”, 

planowany jest tu Skansen Archeologiczny związany z pobliskim grodziskiem plemienia 

Dziadoszan), na zachód od Gaworzyc („1.USM”, funkcjonujący tor motocrossowy) oraz na 

południowy zachód od Gaworzyc („1.US/IZM”, planowany jest tu gminny ośrodek kulturalno-

sportowy). 

Dla zapewnienia obsługi infrastrukturalnej przyszłych terenów osadniczych oraz przyszłych 

mieszkańców gminy w projekcie Studium wyznaczono jednostki terenowe dla inwestycji 

infrastrukturalnych z zakresu zadań własnych gminy (tereny oznaczone symbolem „IZW”) oraz 

przewidziano możliwość rozbudowy cmentarzy w Gaworzycach i Kłobuczynie (symbol „ZC”). 

W zakresie rozwiązań komunikacyjnych, w projekcie Studium przede wszystkim 

uwzględniono przebieg będącej obecnie w realizacji drogi ekspresowej S-3. 

Ważnym podkreślenia jest fakt nie wyznaczenia w projekcie Studium terenów dla 

lokalizacji elektrowni wiatrowych o mocy przekraczającej 100 kW, a które były wyznaczone 

w dotychczasowym Studium. Co prawda w analizowanym dokumencie wyznaczono strefę 

ograniczeń dla lokalizowania i budowania budynków mieszkalnych oraz budynków o funkcji 

mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, wynikających z sąsiedztwa terenów, 

których sposób zagospodarowania określony w planie miejscowym dopuszcza budowę elektrowni 

wiatrowej. Ale zarówno zasięg strefy, jak i ograniczenia w zabudowie występujące w strefie 

wynikają z przepisów odrębnych (ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie 

elektrowni wiatrowych; Dz.U. 2016 poz. 961) oraz z faktu obowiązywania na obszarze gminy 

Gaworzyce, a także poza jej granicami planów miejscowych dopuszczających budowę elektrowni 

wiatrowych. 

W projekcie Studium, w celu umożliwienia realizacji inwestycji służących do produkcji 

energii z odnawialnych źródeł energii, dopuszczono natomiast możliwość lokalizowania innych 

urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii (OZE) o mocy przekraczającej 

100 kW, o potencjalnie mniejszym negatywnym oddziaływaniu na środowisko niż elektrownie 

wiatrowe: 

1) instalacji wykorzystujących energię promieniowania słonecznego (kolektory słoneczne, 
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ogniwa fotowoltaiczne), aerotermalną (powietrzne pompy ciepła) i geotermalną 

(gruntowe pompy ciepła) wyłącznie na terenach kategorii: „P”, „UP”, „OR”, „EF” oraz 

na terenach: „1.K” w obrębie Koźlice oraz „1.PE” w obrębie Gostyń; 

2) instalacji wykorzystujących energię z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz 

z biopłynów dopuszcza się na terenach kategorii „P”, położonych w obrębie Kłobuczyn, 

oraz na terenie „1.UP” w Dzikowie. 

Eksploatacja instalacji OZE wymienionych w pkt 1 nie generuje hałasu, nie powoduje 

nieprzyjemnych zapachów oraz nie powoduje emisji zanieczyszczeń do powietrza. W przypadku 

ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych ewentualne uciążliwości mogą wiązać się 

z refleksami świetlnymi powstającymi na skutek odbicia promieni słonecznych od szyby 

pokrywającej panel słoneczny. Potencjalnie może dochodzić do zderzeń przedstawicieli awifauny z 

panelem ze względu na przyciąganie refleksami świetlnymi. Stosowane obecnie panele 

fotowoltaiczne o wysokiej absorpcji promieni słonecznych ograniczają jednak to zjawisko. W 

analizowanym projekcie dokumentu tereny z możliwością lokalizacji paneli słonecznych 

wyznaczono w oddaleniu od większych zbiorników wodnych i cieków powierzchniowych 

(potęgujących aktywność awifauny). Jednakże niektóre tereny wyznaczono w niedużej odległości 

od większych kompleksów leśnych. Potencjalnie może więc tu występować zwiększona aktywność 

awifauny. Jednakże wyniki inwentaryzacji przyrodniczych wskazują na umiarkowane zagęszczenie 

stanowisk ptaków w rejonie omawianych terenów projektu Studium. Ponadto w projekcie Studium 

zalecono, aby lokalizowane panele fotowoltaiczne charakteryzowały się wysoką absorpcją promieni 

słonecznych, co ograniczy powstawanie refleksów świetlnych, a tym samym przyciąganie ptaków.  

W odniesieniu do instalacji wykorzystujących energię z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego 

oraz z biopłynów, niewątpliwie z ich funkcjonowaniem mogą wiązać się różnego typu negatywne 

influencje środowiskowe. Najbardziej powszechnymi i problematycznymi są uciążliwości 

zapachowe. W tym kontekście ważne jest położenie terenów przeznaczonych dla omawianych 

instalacji w oddaleniu od większych skupisk osadniczych, co znacząco minimalizuje dyskomfort 

mieszkańców gminy związany z funkcjonowaniem instalacji. Z takim rozlokowaniem terenów 

mamy do czynienia w przypadku ustaleń projektu Studium. 

W odniesieniu do wyżej wymienionych instalacji wpływ na środowisko może mieć miejsce 

także podczas prac budowlanych, gdy dochodzi do uszkodzenia wierzchniej warstwy podłoża, co 

może być przyczyną uszkodzenia warstwy urodzajnej gleby, a także wywołać zmiany w płytkich 

strukturach litologicznych i hydrogeologicznych. Podobne oddziaływania mogą wystąpić na etapie 

demontażu/rozbiórki obiektów. Skala i skutki potencjalnych negatywnych oddziaływań instalacji 
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(OZE) o mocy przekraczającej 100 kW na środowisko obszaru projektu Studium nie będą 

prawdopodobnie znacząco negatywne, a w przypadku wpływów generowanych w trakcie budowy 

oraz demontażu/rozbiórki obiektów influencje te będą krótkotrwałe i stosunkowo niewielkie. 

Zresztą o możliwości realizacji omawianych inwestycji przesądzi procedura oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko, przeprowadzona na zasadach określonych 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 2016 r., poz. 353, z późn. zm.).  

 

W ramach prac nad projektem Studium zostały także zweryfikowane zasięgi terenów 

przeznaczonych pod zalesienie. Uszczupleniu uległ ogólny areał gruntów planowanych do 

zalesienia, co było podyktowane potrzebą ochrony urodzajnych gleb rozciągających się 

w północnej części gminy (planowanych do zalesienia w dotychczasowym Studium). Zmiany te są 

dość korzystne „ekologicznie”, gdyż spowodują utrzymanie istniejącego na nich obecnie 

zagospodarowania rolniczego. Ponadto na niektórych obszarach zachowane zostaną istniejące 

ekosystemy łąkowe, co jest ważne ze względu na potrzebę ochrony potencjalnych siedlisk roślin i 

zwierząt objętych ochroną prawną. Ochronę cennych obszarów chronionej przyrody położonych w 

południowej części gminy zapewniono poprzez wprowadzenie zakazu zalesienia terenów 

położonych w zasięgu obszaru Natura 2000 Stawy Przemkowskie. Dla ochrony wartości 

przyrodniczych tego obszaru zalecono ponadto, aby realizowane tu drogi nie miały uszlachetnionej 

nawierzchni (pozostawienie jako drogi gruntowe), a także, aby utrzymywać tu rolne użytkowanie 

ekstensywne. 

Projektowane tereny zalesień wyznaczono natomiast tam, gdzie ich wprowadzenie było 

zgodne z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi (np.: na najsłabszych glebach, w pobliżu 

kompleksów leśnych, tak, aby stanowiły dopełnienie istniejących kompleksów). 

W stosunku do ustaleń dotychczasowego Studium wskazane w omawianym projekcie 

Studium funkcje i sposoby zagospodarowania poszczególnych terenów mogą generować zarówno 

pozytywne, jak i negatywne skutki dla środowiska. Z pozytywnymi skutkami będziemy mieli do 

czynienia w odniesieniu do obszarów, na których zmniejszono (w stosunku do dotychczasowego 

Studium) areał terenów zabudowanych, a także w odniesieniu do obszarów, w zasięgu których 

adaptowano dotychczasowe przeznaczenie, ustanawiając jednocześnie bardziej restrykcyjne zasady 

zagospodarowania, oraz w związku ze zniesieniem dotychczasowej możliwości lokalizowania 

elektrowni wiatrowych o mocy przekraczającej 100 kW. Negatywne oddziaływanie na środowisko 
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będzie generalnie dotyczyło obszarów, dla których proponowane jest rozszerzenie terenów 

inwestycyjnych, w tym przede wszystkim o charakterze gospodarczym. Negatywne oddziaływania 

na środowisko mogą także generować dopuszczone na terenie gminy - na konkretnych terenach - 

urządzenia oraz ich zespoły służące do produkcji energii z odnawialnych źródeł energii o łącznej 

mocy do 100 kW (głównie dotyczy to instalacji wykorzystujących energię z biomasy, biogazu, 

biogazu rolniczego oraz z biopłynów). 

W odniesieniu do większości obszarów przeznaczonych w projekcie Studium pod 

zabudowę, już dotychczasowe Studium umożliwia realizację zainwestowania. Zatem negatywne 

oddziaływania potencjalnie związane z tymi obszarami nie będą bezpośrednio efektem wejścia w 

życie ustaleń projektu Studium. W stosunku do ustaleń dotychczasowego Studium, wskazane w 

projekcie Studium funkcje i sposoby zagospodarowania terenów mogą mieć różny (różnego typu, 

zasięgu i natężenia) wpływ na ludzi (mieszkańców gminy – ich zdrowie i bezpieczeństwo) oraz na 

środowisko przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe. Przede wszystkim oceniany projekt 

dokumentu umożliwia przyrost zainwestowania, w tym zabudowy. Z tym może się także wiązać 

wzrost różnych aktywności gospodarczych i socjalnych oraz obsługującego je transportu. Do 

kategorii oddziaływań generowanych przez taki rozwój należą niżej omówione. 

Niekorzystne oddziaływanie na środowisko ze strony planowanego w projekcie Studium 

zagospodarowania, będzie miało między innymi charakter tymczasowy, gdyż wystąpi w pierwszej 

kolejności na etapie wznoszenia nowej zabudowy i realizacji innego technicznego zainwestowania. 

W trakcie prac budowlanych dojdzie do zniszczenia wierzchniej warstwy glebowej, w tym 

porastającej ją roślinności. Bezpowrotnie zostanie utracona także powierzchnia infiltracyjna gruntu, 

która zostanie zabudowana budynkami oraz utwardzona placami i podjazdami (oddziaływanie 

bezpośrednie, stałe, długoterminowe). Aby ograniczyć możliwość jej pomniejszenia w 

analizowanym projekcie zalecono zachowanie minimalnego udziału takich powierzchni na każdej 

działce budowlanej. Należy również podkreślić, iż wprawdzie w wyniku wprowadzenia nowego 

zagospodarowania zostanie zajęta część przestrzeni rolniczej, to nie ulegnie ona niepożądanej 

fragmentacji. W projekcie Studium nowe tereny inwestycyjne wyznaczono głównie w sąsiedztwie 

już istniejących, czym ograniczono możliwość rozpraszania osadnictwa. W trakcie prac 

budowlanych naruszone i zanieczyszczone może ponadto zostać środowisko gruntowo-wodne. Nie 

powinno to być oddziaływanie znacząco negatywne, ponieważ stosunki gruntowo-wodne winny się 

ustabilizować w krótkim czasie od zakończenia budowy. W trakcie prac budowlanych może zostać 

także przekształcona rzeźba terenu – w celu lokalizacji niektórych obiektów. Zmiany te (o 
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charakterze stałym) nie powinny być jednak znaczące, gdyż prawdopodobnie nowa zabudowa 

będzie lokalizowana tak, aby nie było konieczne dokonywanie tego typu zabiegów. 

Z pracami budowlanymi (pracą pojazdów oraz maszyn) mogą wiązać się emisje 

zanieczyszczeń powietrza (spaliny i pylenie), hałasu oraz ewentualnie śladowych emisji 

(wycieków) substancji ropopochodnych do „uwrażliwionego” (w wyniku prowadzonych robót) 

gruntu. Warto podkreślić, że zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego może nastąpić nie 

tylko w wyniku prac maszyn, ale również w przypadku niewłaściwego zabezpieczenia ścieków 

bytowych (wytwarzanych przez pracowników budowy), materiałów budowlanych czy samego 

zaplecza budowy. Jednak te ewentualne niekorzystne oddziaływania będą występowały tylko przez 

pewien (prawdopodobnie krótki) czas – do momentu zakończenia budowy. Zakłada się zatem, iż 

powyższe kategorie oddziaływań na środowisko nie powinny być znaczące.  

Kolejne kategorie niekorzystnego oddziaływania na środowisko pojawią się na etapie 

użytkowania nowych budynków. Będą to prawdopodobnie influencje o charakterze bezpośrednim, 

skumulowanym, długoterminowym i stałym. Bowiem z okresem eksploatacji planowanej 

zabudowy mogą być związane przede wszystkim emisje zanieczyszczeń do powietrza (z lokalnych 

kotłowni), ścieków i odpadów stałych (głównie z gospodarstw domowych). Potencjalnym źródłem 

negatywnych oddziaływań na środowisko będą nowe tereny z przewagą zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji. Negatywnym skutkiem 

wprowadzenia takich form zainwestowania będzie niewątpliwie zajęcie przestrzeni dotychczas 

niezainwestowanej. Planowana zabudowa mieszkaniowa, usługowa i produkcyjna stanowi także 

potencjalne źródło emisji hałasu i zanieczyszczeń. W odniesieniu do funkcji mieszkaniowej, 

usługowej i zagrodowej wielkość tych kategorii oddziaływania nie powinna być znacząca 

(z pewnością nie przekroczy wartości dopuszczalnych). Po części efekt ten może zostać osiągnięty 

dzięki ustaleniom projektu Studium, w którym zawarto liczne regulacje dotyczące ochrony 

środowiska i jego zasobów, np. dotyczące: sukcesywnego porządkowania gospodarki wodno-

ściekowej na terenach zainwestowanych czy wykorzystywania ekologicznych źródeł energii. 

Należy również podkreślić, że tereny z przewagą zabudowy jednorodzinnej, usługowej lub 

zagrodowej wyznaczono zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju - jako kontynuację 

istniejących terenów osadniczych. Nie powinny więc znacząco niekorzystnie wpływać na 

środowisko. Niemniej omawiane kategorie oddziaływania będą miały charakter długoterminowy 

i stały. W przypadku terenów przeznaczonych dla funkcji gospodarczych (oznaczonych symbolem 

„P” i „UP”) można jedynie przypuszczać, iż uciążliwości dla środowiska związane z tymi terenami 

będą większe od większości innych form zagospodarowania terenów określonych w projekcie 
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Studium. Ponieważ zakres możliwych do zrealizowania na tych terenach działalności jest szeroki, 

trudno na obecnym etapie przewidzieć ich wpływ na środowisko. W zależności od ich charakteru 

i potencjalnego stopnia oddziaływania na środowisko będą miały zastosowanie odpowiednie 

przepisy Prawa ochrony środowiska mające na celu zmniejszenie influencji na środowisko. 

Źródłem negatywnych influencji na środowisko może być przyszła podziemna działalność 

górnicza, związana z eksploatacją udokumentowanego złoża rud miedzi „Radwanice-Gaworzyce”. 

Z eksploatacją złoża metodą podziemną mogą być związane następujące oddziaływania górnicze: 

− bezpośrednie: deformacje ciągłe powierzchni w formie obniżeń terenu, nachyleń, 

krzywizn, poziomych przemieszczeń i odkształceń; 

− pośrednie: obniżenia terenu spowodowane odwodnieniem górotworu (tzw. 

wielkopowierzchniowa niecka obniżenia terenu); 

− dynamiczne: drgania generowane wstrząsami górniczymi. 

Ustalenia projektu Studium nie przewidują, aby wspomniane złoże miało być udostępniane 

z obszaru gminy Gaworzyce, niemniej jednak eksploatacja może być prowadzona za 

pośrednictwem szybów zlokalizowanych poza granicami gminy, niezależnie od ustaleń Studium. 

 

W projekcie Studium zawarto stosunkowo liczne ustalenia, dzięki którym – jeśli zostaną 

zrealizowane i będą przestrzegane – możliwości wystąpienia negatywnych oddziaływań na 

środowisko, czy uciążliwości dla mieszkańców obszarów objętych projektem Studium zostaną 

znacznie ograniczone. Mimo tego realizacja ustaleń projektu Studium może mieć nieznaczny 

niekorzystny wpływ na różne komponenty środowiska, gdyż całkowite tego wykluczenie jest 

niemożliwe. Przy czym część tych influencji byłaby związana również z realizacją ustaleń 

dotychczasowego Studium.  

Realizacja zagospodarowania przewidzianego na omawianych obszarach będzie miała także 

pozytywne skutki. Jednym z nich będzie zmiana różnorodności biologicznej, w tym 

prawdopodobne jej wzbogacenie. Bowiem na miejsce gatunków związanych z zagospodarowaniem 

rolniczym pojawią się gatunki związane z nowym zainwestowaniem, których ilość i różnorodność 

będzie prawdopodobnie większa niż dotychczas, np.: w przydomowych ogródkach uprawia się 

często gatunki roślin o większych walorach, niż na polach uprawnych. Pozytywne skutki poniesie 

za sobą regulacja granicy rolno-leśnej i tym samym ochrona przed zalesieniem użytków rolnych 

o dużych walorach przyrodniczych. 

Obszar projektu Studium jest objęty różnymi formami ochrony przyrody o charakterze 

obszarowym. Nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania planowanego 
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w analizowanym projekcie zagospodarowania na te obszary chronione. Niezależnie od ustaleń 

projektu Studium w zasięgu obszarów objętych formami ochrony przyrody obowiązują zasady 

zagospodarowania wynikające z odpowiednich aktów prawnych. Ustalenia wspomnianych aktów 

prawnych powinny być uwzględnione na etapie opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego oraz na etapie późniejszych procesów inwestycyjnych. Przestrzeganie 

ustanowionych zasad zagospodarowania pozwoli zabezpieczyć cenne walory przyrodniczo-

krajobrazowe gminy.  

Część obszarów objętych projektem Studium zajmują cenne siedliska przyrodnicze, będące 

przedmiotem zainteresowania Wspólnoty Europejskiej (wymienione w Załączniku I Dyrektywy 

Siedliskowej oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie 

siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także 

kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 

2000). Przewidziane w projekcie Studium sposoby zagospodarowania nie naruszają tych siedlisk. 

Realizacja ustaleń projektu Studium nie wpłynie ponadto negatywnie na zabytki i dobra 

materialne. Nie przewiduje się ponadto, aby realizacja ustaleń projektu Studium wpłynęła znacząco 

negatywnie na krajobraz i zasoby naturalne. 

W odniesieniu do sposobu realizacji ustaleń projektu Studium jako oddziaływanie 

skumulowane można rozpatrywać jednoczesne zainwestowywanie rozległych terenów osadniczych 

wskazanych w analizowanym dokumencie. Skumulowane oddziaływanie wielu źródeł emisji może 

powodować większe zagrożenie dla środowiska. Te skumulowane oddziaływania związane będą 

zwłaszcza z: trwałym zmniejszeniem powierzchni biologicznie czynnej, zniszczeniem istniejącej 

roślinności (o raczej zubożonym charakterze), a przede wszystkim z emisją zanieczyszczeń 

powietrza (zwłaszcza w sezonie grzewczym). Z reguły jednak zagospodarowywanie terenów 

inwestycyjnych na obszarach poza dużymi aglomeracjami jest rozłożone w czasie, więc rzadko 

kiedy można mówić o takim skumulowanym znacząco negatywnym oddziaływaniu. 

 

10. ROZWIĄZANIA MAJ ĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE 

LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWA Ń 

NA ŚRODOWISKO.  

Jak wspomniano już w rozdziale 7.1.10, na obszarze projektu Studium znajduje się kilka 

obszarów chronionych. Ponadto na obszarze projektu Studium ustanowiono kilka pomników 

przyrody ożywionej oraz stwierdzono występowanie stanowisk roślin i zwierząt chronionych, 

a także cennych siedlisk przyrodniczych.  
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Według ustaleń projektu Studium w zasięgu rezerwatu przyrody „Dalkowskie Jary”, SOO 

Dalkowskie Jary PLH020088, użytku ekologicznego „Przemkowskie Bagno”, OSO Stawy 

Przemkowskie PLB020003 oraz Przemkowskiego Parku Krajobrazowego utrzymane zostaje 

dotychczasowe użytkowanie terenów. Inna sytuacja ma miejsce w przypadku Obszaru Chronionego 

Krajobrazu „Wzgórza Dalkowskie”, który swoim zasięgiem obejmuje rozległą, północno-zachodnią 

część gminy, w tym tereny osadnicze Dalkowa, Kurowa Wielkiego, Gostynia, Mieszkowa 

i Gaworzyc. Z uwagi na występowanie układów osadniczych w zasięgu omawianego obszaru 

chronionego nieuniknione było wyznaczenie tu nowo projektowanych terenów inwestycyjnych. 

Warto jednak podkreślić, że w celu ochrony walorów krajobrazowych tego obszaru zweryfikowane 

i zmodyfikowane zostały dotychczasowe zasięgi perspektywicznych terenów inwestycyjnych. 

Dotyczy to w szczególności wsi Dalków, Gostyń i Gaworzyce oraz potrzeb ochrony ich ekspozycji.  

Urzeczywistnienie ustaleń projektu Studium na opisanych powyżej obszarach chronionych 

nie wpłynie na powstanie nowych, istotnych źródeł negatywnego oddziaływania. Realizacja 

planowanego zagospodarowania nie powinna w większym stopniu wpłynąć niekorzystnie na 

obiekty i obszary objęte ochroną - dotyczy to również liczebności populacji chronionych gatunków 

roślin i zwierząt. Warto podkreślić, iż ta część zwierząt (objętych ochroną gatunkową), które bytują 

obecnie na terenach już zurbanizowanych, prawdopodobnie jest mniej wrażliwa na działalność 

człowieka i dobrze znosi jego obecność. 

Wyznaczone w projekcie Studium tereny inwestycyjne nie naruszą zinwentaryzowanych 

siedlisk przyrodniczych mających znaczenie dla Wspólnoty Europejskiej, ani zidentyfikowanych 

stanowisk zwierząt i roślin podlegających ochronie. Ich obecności na planowanych terenach 

inwestycyjnych nie można jednak wykluczyć. Przyjęte w projekcie Studium rozwiązania mają 

jednak na uwadze fakt, iż w bezpośrednim sąsiedztwie terenów inwestycyjnych znajdują się tereny 

leśne czy rolne, na których zwierzęta będą mogły stworzyć nowe siedliska. Realizacja planowanego 

zagospodarowania nie powinna więc wpłynąć znacząco negatywnie na cenne gatunki zwierząt 

chronionych, w tym zwłaszcza ich liczebność. Nie przewiduje się także, by realizacja 

dopuszczonych w projekcie Studium (na wybranych terenach i obszarach) urządzeń lub ich 

zespołów wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy powyżej 100 kW, 

wpłynęła znacząco negatywnie na gatunki zwierząt i roślin objętych ochroną. Jeżeli jednak 

w ramach oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na etapie realizacji konkretnej 

inwestycji okazałoby się, że ich wpływ na środowisko mógłby być znaczący, w ramach ewentualnej 

kompensacji przyrodniczej można zalecić odtworzenie zniszczonych siedlisk (o porównywalnych 

proporcjach i w bliskim sąsiedztwie miejsca, na które realizowane przedsięwzięcie będzie 
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oddziaływało). Ponadto w ramach działań kompensacyjnych – poza wymienionymi powyżej - 

można prowadzić następujące działania: 

− budowa sztucznych miejsc lęgowych, wodopojów, 

− przenoszenie osobników zagrożonych na nowe stanowiska. 

W projekcie Studium wskazano rozległe tereny z przewagą lasów i zalesień oraz obiektów 

gospodarki leśnej, czy tereny z przewagą użytkowania rolniczego, w ramach których wspomniana 

wyżej kompensacja mogłaby się odbywać.  

Poza regulacjami dotyczącymi obszarów i obiektów chronionych, w analizowanym 

projekcie Studium zawarto także liczne zapisy, których efektem powinno być ograniczenie 

negatywnych oddziaływań planowanego zagospodarowania na inne (poza już wymienionymi) 

elementy środowiska. Wśród nich znajdują się ustalenia dotyczące m.in. zabezpieczenia środowiska 

gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem. Wprawdzie regulacje dotyczące ochrony zasobów 

środowiska przed ewentualnymi negatywnymi oddziaływaniami zawarto również 

w dotychczasowym Studium, jednak są one mniej szczegółowe, niż te w projektowanym 

dokumencie. Przez to cenne zasoby środowiska w dotychczasowym Studium są gorzej chronione. 

Prognozowany negatywny wpływ na środowisko realizacji ustaleń projektu Studium jest 

nieznaczny – negatywne oddziaływanie na środowisko wystąpi głównie na etapie prowadzenia prac 

budowlanych (w tym m.in.: emisja zanieczyszczeń ciekłych i gazowych, wzrost poziomu hałasu, 

płoszenie zwierząt), w mniejszym zakresie na etapie późniejszego wykorzystywania obiektów 

budowlanych. Jednak ze względu na stosunkowo niewielkie obszary, na których będą prowadzone 

prace budowlane oraz „okresowość” tych prac, nie będzie to oddziaływanie o znaczącym 

charakterze. Prognozowane długoterminowe oddziaływania na środowisko, związane 

z funkcjonowaniem planowanego w projekcie Studium zagospodarowania, polegające na emisji 

zanieczyszczeń powietrza (z systemów ogrzewania i dróg) oraz wód i gleb (odpady i ścieki) 

również nie powinno znacząco niekorzystnie wpływać na środowisko. W projekcie Studium 

zawarte są regulacje, których celem jest zminimalizowanie i ograniczenie tych negatywnych 

influencji, w tym m.in.: zapisy dotyczące konieczności ochrony zasobów wód podziemnych i 

powierzchniowych (np.: poprzez porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenach 

zainwestowanych, uporządkowanie gospodarki odpadami w gminie) oraz powietrza 

atmosferycznego (m.in. zalecenia dotyczące wprowadzenia proekologicznych systemów 

ogrzewania).  

Reasumując, w wyniku urzeczywistnienia ustaleń projektu Studium na obszarze nim 

objętym nie powinny powstać źródła znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko 
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przyrodnicze, w tym zwłaszcza obiekty i obszary objęte ochroną. Wpływ planowanego 

zagospodarowania może być nawet mniejszy, niż ze strony tego istniejącego (określonego 

w dotychczasowym Studium). W dotychczasowym Studium nie ma bowiem ustaleń, których celem 

byłoby ograniczenie chociażby negatywnych oddziaływań na obszar NATURA 2000 „Stawy 

Przemkowskie”. 

 

11. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWI ĄZAŃ ZAWARTYCH 

W PROJEKCIE STUDIUM WRAZ Z UZASADNIENIEM ICH WYBORU  

LUB WYJA ŚNIENIE BRAKU ROZWI ĄZAŃ ALTERNATYWNYCH.  

Niniejsza prognoza wykonywana była równocześnie z pracami nad projektem Studium. W trakcie 

tych prac dokonano analizy istniejących uwarunkowań, w tym przyrodniczych i kulturowych. 

Pracując nad projektem Studium rozważano różne (alternatywne) możliwości wykorzystania i 

ochrony obszaru opracowania. Przyjęte w projekcie Studium rozwiązania pozwalają, spośród 

rozważanych alternatywnych, na zrównoważony rozwój gminy Gaworzyce, tj. uwzględniający 

potrzebę rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy, ale i konieczność ochrony lokalnych 

zasobów środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz krajobrazu. Z przeprowadzonej w 

niniejszym opracowaniu oceny wpływu ustaleń projektu Studium na środowisko wynika, że 

najważniejszym nowym elementem mogącym znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko, są 

tereny dla skoncentrowanej aktywności gospodarczej – dla funkcji przemysłowych, produkcyjnych, 

usługowych, naprawczych oraz baz, składów i magazynów (oznaczone symbolem „P”) oraz tereny 

dla obiektów administracji, usług innych niż chronione oraz przemysłu, baz, składów, magazynów, 

w tym o charakterze rolniczym (oznaczone symbolem „UP”). Mogą one powodować emisje 

zanieczyszczeń powietrza i środowiska gruntowo-wodnego oraz hałasu. Zagrożenia te mogą być 

jednak stosunkowo łatwo ograniczone, np.: poprzez wykorzystanie w obiektach usługowych czy 

przemysłowych urządzeń wykorzystujących odnawialne lub inne „ekologiczne” źródła energii. 

Niekorzystne oddziaływania na środowisko mogą być związane także z działalnością 

eksploatacyjną złoża kruszywa naturalnego. Należy jednak zaznaczyć, iż negatywne skutki takiej 

działalności związane są wyłącznie z istniejącą na omawianym obszarze działalnością 

eksploatacyjną.  

Reasumując, urzeczywistnienie ustaleń projektu Studium nie wpłynie znacząco negatywnie 

na cenne zasoby środowiska przyrodniczego, kulturowego i krajobraz oraz jakość życia 

mieszkańców gminy. Nowe, planowane w omawianym projekcie zagospodarowanie nie będzie 

znacząco negatywnie oddziaływać na obszary i obiekty chronione, pomniki przyrody i stanowiska 
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roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową. Rozwiązania przyjęte w projekcie Studium 

zapewniają bowiem ochronę (w możliwym dla tego typu dokumencie zakresie) powyższych 

walorów. W związku z tym nie ma potrzeby ustanawiania rozwiązań alternatywnych do tych 

zawartych w omawianym projekcie Studium.  

 
12. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM.  

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Gaworzyce (zwany dalej projektem Studium), który jest przedmiotem oceny w niniejszym 

opracowaniu, sporządzono w związku z Uchwałą Nr III/24/2015 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 27 

lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Gaworzyce. Projekt Studium stanowi całościową zmianę 

dotychczas obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Gaworzyce. 

Omawiany projekt Studium stanowi narzędzie definiujące politykę przestrzenną gminy, 

w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Jego celem jest stworzenie warunków 

przestrzennych dla racjonalnego rozwoju gminy Gaworzyce. W ramach opracowywania projektu 

Studium uwzględniono informacje zawarte w gminnych, wojewódzkich i krajowych dokumentach 

strategicznych. 

Skutki realizacji ustaleń projektu Studium powinny być monitorowane co najmniej raz w 

okresie kadencji rady gminy, czyli raz na cztery lata w ramach oceny zmian w zagospodarowaniu 

przestrzennym gminy przeprowadzanej przez Wójta Gminy Gaworzyce. 

W odniesieniu do ustaleń projektu Studium nie przewiduje się oddziaływań o charakterze 

transgranicznym. 

 Gmina Gaworzyce zlokalizowana jest w północnej części województwa dolnośląskiego, 

w zasięgu mezoregionu Wzgórz Dalkowskich oraz fragmentarycznie w zasięgu mezoregionu 

Równiny Szprotawskiej. Pod względem geologiczno-strukturalnym obszar gminy Gaworzyce leży 

w obrębie monokliny przedsudeckiej. Najstarszymi utworami budującymi monoklinę są utwory 

prekambru i starszego paleozoiku. Na metamorficznych skałach paleozoiku zalegają warstwy 

osadowych skał permu. Nad warstwą utworów permskich zalega warstwa utworów triasowych, 

zbudowana ze skał klastycznych. Nad triasowymi skałami osadowymi rozciąga się seria utworów 

trzeciorzędowych, a następnie czwartorzędowych. 

Na obszarze gminy Gaworzyce udokumentowano dwa złoża surowców mineralnych: 

kruszywa naturalnego „Gostyń” (obecnie eksploatowanego metoda odkrywkową) oraz rud miedzi 

„Radwanice-Gaworzyce” (planowanego do eksploatacji metodą podziemną). 
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Utwory wierzchnich warstw podłoża gruntowego gminy Gaworzyce są zróżnicowane. Pas 

terenu w centralnej części obszaru opracowania – od Gaworzyc i Kłobuczyna po Dzików i Koźlice 

– budują głównie piaski i żwiry sandrowe. Natomiast w podłożu pozostałego fragmentu gminy 

Gaworzyce dominują: piaski, żwiry, mułki rzeczne, mady rzeczne oraz torfy i namuły. Użytki rolne 

obejmują około 59,7% obszaru opracowania. Dominują gleby brunatne. Gleby kompleksów 

najlepszych: pszennego bardzo dobrego, pszennego dobrego, pszennego wadliwego, żytniego 

bardzo dobrego (pszenno-żytniego) występują w północno-wschodniej części gminy. W przypadku 

gminy Gaworzyce największy wpływ na stan jakości gleb ma prawdopodobnie gospodarka wodno-

ściekowa i gospodarka rolna. Istotny wpływ na jakość gleb mają tu również procesy erozyjne. 

Ważny jest także poziom zakwaszenia gleb. 

Przeważająca część obszaru gminy Gaworzyce leży w zasięgu Grzbietu Dalkowskiego, 

gdzie dominuje krajobraz wzgórz moren czołowych. Najwyższe partie wzniesień ciągną się przez 

północną część gminy: Dalków, Gostyń, Grabik, Śrem-Witanowice i Wierzchowice. Rzeźba terenu 

ma tu charakter pagórkowaty, poprzecinany niewielkimi wąwozami oraz dolinami Dalkówki 

i Młynówki. Znacznie mniejsze zróżnicowanie form rzeźby terenu występuje w południowej części 

gminy Gaworzyce, położonej w zasięgu niewielkiego fragmentu Równiny Szprotawskiej. 

Obszar gminy Gaworzyce leży w zasięgu fragmentów dwóch Jednolitych Części Wód 

Podziemnych (JCWPd): nr PLGW631069 (południowo-zachodnia część gminy) i PLGW631070 

(pozostały, przeważający fragment obszaru opracowania). Nie jest położony w zasięgu żadnego 

głównego zbiornika wód podziemnych. Charakterystyczną cechą sieci rzecznej na obszarze gminy 

jest odpływ cieków w kierunku północno-wschodnim w północnej części gminy, a w centralnej i 

południowej części - w kierunku południowo-zachodnim. Sieć hydrograficzna jest najbogatsza w 

południowej części gminy, a na pozostałym obszarze jest znacznie uboższa. Gmina Gaworzyce leży 

w zasięgu trzech Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP) (wg. kodowania stosowanego 

w Unii Europejskiej): Dalkówka PLRW60001715332 (północno-zachodnia część gminy), 

Rzuchowska Struga PLRW60001715329 (północno-wschodni fragment obszaru opracowania) i 

 Szprotawica PLRW600017164499 (pozostała, znacząca część obszaru opracowania). Na obszarze 

gminy Gaworzyce występuje zagrożenie powodziowe ze strony Szprotawy, choć tereny zalewowe 

dotyczą tu stosunkowo małego obszaru. Do najważniejszych czynników mających wpływ na 

obniżenie jakości wód na obszarze gminy Gaworzyce należą: odprowadzanie ścieków z 

oczyszczalni do cieków powierzchniowych i zanieczyszczenia obszarowe (spływy powierzchniowe 

z dróg, użytków rolnych). Na jakość wód podziemnych mogą potencjalnie negatywnie wpływać: 
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zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego oraz deponowanie odpadów w miejscach do tego nie 

przeznaczonych. 

Według regionalizacji pluwiotermicznej (wg. A. Schmucka) gmina Gaworzyce leży w 

zasięgu regionu nadodrzańskiego wrocławsko-legnickiego (obejmującego całą Nizinę Śląską, po 

obu stronach Odry), należącego do najcieplejszych na Dolnym Śląsku. Klimat obszaru opracowania 

nie odbiega znacząco od regionalnego. Jest to zatem klimat przejściowy, w którym mogą 

występować znaczne odchylenia parametrów klimatycznych w poszczególnych latach od średnich 

wieloletnich. Obszar opracowania należy do obszarów o ujemnym klimatycznym bilansie wodnym. 

Roślinność potencjalną na obszarze opracowania tworzyły lasy, zróżnicowane gatunkowo. 

W północno-zachodniej części gminy dominowały grądy środkowoeuropejskie w odmianie śląsko-

wielkopolskiej, formie niżowej, serii ubogiej Galio-Carpinetum, a w części północno-wschodniej 

grądy środkowoeuropejskie w odmianie śląsko-wielkopolskiej, formie niżowej, serii żyznej. 

Południowy fragment gminy obejmowały pierwotnie generalnie ubogie buczyny górskie Luzulo 

luzuloidis-Fagetum. Obecnie szata roślinna na obszarze opracowania ma charakter: lasów, użytków 

rolnych i zielonych, zieleni urządzonej (w tym m.in.: cmentarzy, parków, sadów oraz ogródków 

przydomowych) lub zadrzewień przydrożnych i śródpolnych (dość licznych). W szacie roślinnej 

terenów osadniczych (poszczególnych wsi) widoczny jest znaczny udział zbiorowisk o charakterze 

ruderalnym. Największe i zarazem najcenniejsze kompleksy leśne rozciągają się w północno-

zachodniej i południowo-zachodniej części obszaru opracowania. Występują także leśne i łąkowe 

siedliska przyrodnicze z I Załącznika Dyrektywy Siedliskowej. Ponadto na obszarze opracowania 

zidentyfikowano rozległe siedliska terenów podmokłych. 

Około 62% powierzchni obszaru opracowania obejmują różne obszarowe formy ochrony 

przyrody. Ponadto na obszarze gminy ustanowiono pomniki przyrody oraz zidentyfikowano 

stanowiska chronionych gatunków roślin i zwierząt. W zasięgu obszaru opracowania rozciągają się 

następujące obszarowe formy ochrony przyrody:  

• rezerwat przyrody „Dalkowskie Jary”,  

• Specjalny Obszar Ochrony siedlisk (SOO) Dalkowskie Jary PLH020088, 

• fragment Obszaru Chronionego Krajobrazu „Wzgórza Dalkowskie”, 

• fragment Przemkowskiego Park Krajobrazowy wraz z otuliną,  

• fragment Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków (OSO) Stawy Przemkowskie PLB020003, 

• fragment użytku ekologicznego „Przemkowskie Bagno”.  

Na obszarze opracowania zidentyfikowano stosunkowo dużo obiektów i obszarów 

posiadających wartość historyczną, kulturową lub naukową. Część z nich została objęta wpisem do 
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ewidencji zabytków (160 stanowisk archeologicznych oraz 180 niearcheologicznych obiektów), 

a część także wpisem do rejestru zabytków (27 obiektów nieruchomych, w tym 4 stanowiska 

archeologiczne, i 8 obszarów). 

Na obszarze gminy – w jej północnej, północno-wschodniej i centralnej części – dominuje 

krajobraz rolniczo-osadniczy. Ponadto na obszarze opracowania wyróżnia się krajobraz leśny oraz 

charakterystyczny krajobraz doliny Szprotawy, z wilgotnymi łąkami i pastwiskami, poprzecinanymi 

licznymi ciekami wodnymi (naturalnymi i sztucznymi). Najintensywniej eksponowanymi wsiami 

gminy są: Kłobuczyn i Gaworzyce (widok z drogi krajowej nr 3) oraz Koźlice – widok z drogi 

powiatowej prowadzącej z Gaworzyc. 

Na obszarze opracowania na stan powietrza atmosferycznego wpływają punktowe, liniowe 

oraz powierzchniowe źródła zanieczyszczeń. Do źródeł powierzchniowych należą indywidualne 

systemy grzewcze (emisja niska). Do źródeł punktowych zakłady przemysłowe. Natomiast źródła 

liniowe stanowią przede wszystkim: droga krajowa oraz linia kolejowa. Na stan powietrza 

atmosferycznego negatywnie mogą również oddziaływać niewłaściwe „praktyki rolnicze” takie jak: 

nieodpowiednie stosowanie nawozów oraz praktykowane w Polsce dość często wiosną i jesienią 

wypalanie traw i spalanie odpadów ogrodowych. Potencjalnie negatywnie na stan jakości powietrza 

może wpływać uruchomiona niedawno eksploatacja złoża kruszywa naturalnego „Gostyń”. W 

strefie dolnośląskiej, w której położona jest gmina Gaworzyce zagrożenie stanowią 

ponadnormatywne poziomy stężeń w powietrzu: pyłu zawieszonego PM10, pyłu PM2.5, arsenu, 

benzo(a)pirenu i ozonu. 

Na klimat akustyczny obszaru gminy Gaworzyce wpływają głównie hałas komunikacyjny 

(przede wszystkim związany z drogą krajową nr 3) i hałas gospodarczy. Poza tym na obszarze 

opracowania może występować hałas związany z prowadzonymi tu pracami rolnymi i leśnymi. 

Badania klimatu akustycznego, które przeprowadzono m.in. w punktach zlokalizowanych przy 

terenach chronionych akustycznie na gaworzyckim odcinku drogi krajowej nr 3 wykazały, że w 

rejonie Kłobuczyna i Gaworzyc zostały przekroczone normy hałasowe. 

Z punktu widzenia ochrony środowiska istotne źródła promieniowania elektromagnetycznego 

zlokalizowane na obszarze opracowania to: napowietrzna linia elektroenergetyczna o napięciu 110 

kV, stacje transformatorowe oraz nadajniki stacji bazowych telefonii komórkowej i nadajniki CB-

radio. 

 

Ochrona środowiska jest realizowana w Polsce poprzez odpowiednie akty prawne, w tym 

ustawy i rozporządzenia. Jest to częściowo wynikiem celów ochrony środowiska ustanowionych na 
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szczeblu międzynarodowym i wspólnotowym. Za jeden z najważniejszych krajowych aktów 

prawnych dotyczących ochrony środowiska należy uznać ustawę z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na podstawie której sporządzona została 

niniejsza prognoza. Projekt Studium stanowi realizację celów ochrony środowiska ustanowionych 

w wybranych strategicznych dokumentach krajowych i europejskich. 

 

W analizowanym projekcie Studium wydzielono szereg jednostek terenowych 

(funkcjonalno-przestrzennych), którym przypisano określone kategorie przeznaczenia. Częściowo 

przeznaczenie to pokrywa się z tym określonym w dotychczasowym Studium. Jednakże dość dużej 

modyfikacji uległy zasięgi terenów perspektywicznego rozwoju osadnictwa, zostały pomniejszone 

o około 65 ha w stosunku do ustaleń dotychczasowego Studium. W ramach tych działań uwolniono 

spod planowanej zabudowy obszary najmniej atrakcyjne dla rozwoju osadnictwa oraz te, których 

zagospodarowanie niosłoby negatywne skutki krajobrazowe. Najwięcej rezerw budowlanych 

przewidziano w miejscowościach Gaworzyce i Kłobuczyn, czyli największych i najszybciej 

rozwijających się wsiach gminy. 

W centralnej części gminy, na północ od drogi krajowej nr 3 wyznaczono teren dla 

powierzchniowej eksploatacji kruszywa ze złoża „Gostyń” (teren oznaczony symbolem „1.PE”). Na 

omawianym terenie zakazano lokalizacji budynków i zalecono, by rekultywacja terenu była 

prowadzona sukcesywnie już w trakcie eksploatacji. Efektem prowadzenia odkrywkowej 

działalności górniczej jest przede wszystkim: zajęcie terenu, lokalna zmiana rzeźby terenu, emisje 

zanieczyszczeń powietrza i wód, emisje hałasu i odpadów. 

Nowe tereny inwestycyjne (symbol „P”), przewidziane dla rozwoju aktywności 

gospodarczej o charakterze ponadlokalnym, wyznaczono w Kłobuczynie (pomiędzy obecną drogą 

krajową nr 3 a planowaną drogą ekspresową S-3) oraz w rejonie planowanego węzła „Gaworzyce” 

na trasie planowanej drogi ekspresowej S-3. Ponadto w projekcie Studium wyznaczono jednostki 

terenowe dla rozwoju funkcji kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej. Najliczniejszą grupę stanowią 

tereny oznaczone symbolem „US”. Nowo projektowane jednostki terenowe dla rozwoju funkcji 

kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej wyznaczono: na zachód od Gostynia („1.US”, planowany jest 

tu Skansen Archeologiczny związany z pobliskim grodziskiem plemienia Dziadoszan), na zachód 

od Gaworzyc („1.USM”, funkcjonujący tor motocrossowy) oraz na południowy zachód od 

Gaworzyc („1.US/IZM”, planowany jest tu gminny ośrodek kulturalno-sportowy). Dla zapewnienia 

obsługi infrastrukturalnej przyszłych terenów osadniczych oraz przyszłych mieszkańców gminy w 
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projekcie Studium wyznaczono jednostki terenowe dla inwestycji infrastrukturalnych z zakresu 

zadań własnych gminy (tereny oznaczone symbolem „IZW”) oraz przewidziano możliwość 

rozbudowy cmentarzy w Gaworzycach i Kłobuczynie (symbol „ZC”). 

Ważnym podkreślenia jest fakt nie wyznaczenia w projekcie Studium terenów dla 

lokalizacji elektrowni wiatrowych o mocy przekraczającej 100 kW, a które były wyznaczone w 

dotychczasowym Studium. W projekcie Studium dopuszczono natomiast możliwość lokalizowania 

innych urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii (OZE) o mocy 

przekraczającej 100 kW: 

1) instalacji wykorzystujących energię promieniowania słonecznego, aerotermalną i 

geotermalną wyłącznie na terenach kategorii: „P”, „UP”, „OR”, „EF” oraz na terenach: 

„1.K” w obrębie Koźlice oraz „1.PE” w obrębie Gostyń; 

2) instalacji wykorzystujących energię z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz 

z biopłynów dopuszcza się na terenach kategorii „P”, położonych w obrębie Kłobuczyn, 

oraz na terenie „1.UP” w Dzikowie. 

Skala i skutki potencjalnych negatywnych oddziaływań instalacji (OZE) o mocy 

przekraczającej 100 kW na środowisko obszaru projektu Studium nie będą prawdopodobnie 

znacząco negatywne, a w przypadku wpływów generowanych w trakcie budowy oraz 

demontażu/rozbiórki obiektów influencje te będą krótkotrwałe i stosunkowo niewielkie. Zresztą o 

możliwości realizacji omawianych inwestycji przesądzi procedura oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko. 

W ramach prac nad projektem Studium zostały także zweryfikowane zasięgi terenów 

przeznaczonych pod zalesienie. Tereny przeznaczone pod zalesienie wyznaczono zgodnie 

z występującymi uwarunkowaniami ekofizjograficznymi. 

W stosunku do ustaleń dotychczasowego Studium wskazane w omawianym projekcie 

Studium funkcje i sposoby zagospodarowania poszczególnych terenów mogą generować zarówno 

pozytywne, jak i negatywne skutki dla środowiska. Z pozytywnymi skutkami będziemy mieli do 

czynienia w odniesieniu do obszarów, na których zmniejszono (w stosunku do dotychczasowego 

Studium) areał terenów zabudowanych, a także w odniesieniu do obszarów, w zasięgu których 

adaptowano dotychczasowe przeznaczenie, ustanawiając jednocześnie bardziej restrykcyjne zasady 

zagospodarowania, oraz w związku ze zniesieniem dotychczasowej możliwości lokalizowania 

elektrowni wiatrowych o mocy przekraczającej 100 kW. Negatywne oddziaływanie na środowisko 

będzie generalnie dotyczyło obszarów, dla których proponowane jest rozszerzenie terenów 

inwestycyjnych, w tym głównie o charakterze gospodarczym. Negatywne oddziaływania na 
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środowisko mogą także generować dopuszczone na terenie gminy - na konkretnych terenach - 

urządzenia oraz ich zespoły służące do produkcji energii z odnawialnych źródeł energii o łącznej 

mocy do 100 kW (głównie dotyczy to instalacji wykorzystujących energię z biomasy, biogazu, 

biogazu rolniczego oraz z biopłynów). 

Reasumując, w wyniku urzeczywistnienia ustaleń projektu Studium na obszarze nim 

objętym nie powinny powstać źródła znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko 

przyrodnicze, w tym zwłaszcza obiekty i obszary objęte ochroną. Jeżeli jednak w ramach oceny 

oddziaływania na środowisko prowadzonej na etapie realizacji konkretnej inwestycji okazałoby się, 

że ich wpływ na środowisko mógłby być znaczący, możliwe jest przeprowadzenie ewentualnych 

działań kompensacyjnych, także w oparciu o ustalenia projektu Studium. 

Niniejsza prognoza wykonywana była równocześnie z pracami nad projektem Studium. W 

trakcie tych prac dokonano analizy istniejących uwarunkowań, w tym przyrodniczych i 

kulturowych. Pracując nad projektem Studium rozważano różne (alternatywne) możliwości 

wykorzystania i ochrony obszaru opracowania. Przyjęte w projekcie Studium rozwiązania 

pozwalają, spośród rozważanych alternatywnych, na zrównoważony rozwój gminy Gaworzyce, tj. 

uwzględniający potrzebę rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy, ale i konieczność 

ochrony lokalnych zasobów środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz krajobrazu.
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Załącznik nr 1 
do prognozy oddziaływania na środowisko 
do projektu Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Gaworzyce 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 Stosownie do art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

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

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.) oświadczam, że 

jako osoba kierująca zespołem autorów opracowujących prognozę oddziaływania na środowisko do 

projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gaworzyce 

spełniam wymagania art. 74 a ust. 2 pkt 2 ww. ustawy. 

 Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

  

        Kierujący zespołem autorów 

 

        mgr inż. arch. Marek Wiland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


