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1. WSTĘP 

1.1. Podstawa formalno-prawna 

Przedmiotem opracowania jest Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Gminnego 

Programu Rewitalizacji Opola” zwany projektem GPR.   

Sporządzenie prognozy jest spełnieniem obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [B], zgodnie z którą 

przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagane jest dla projektów 

dokumentów tj. programów, polityk, strategii.  

Celem Prognozy jest określenie charakteru prawdopodobnych oddziaływań na środowisko, 

które mogą być spowodowane realizacją celów, kierunków, przedsięwzięć wyznaczonych w projekcie 

GPR. W Prognozie wskazuje się na charakter i zasięg potencjalnego oddziaływania, oraz wyznacza 

działania mające na celu zapobieganie/minimalizację potencjalnych negatywnych oddziaływań na 

środowisko, w tym na zdrowie ludzi. 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu zawiera m.in.: 

 analizę i ocenę stanu środowiska, 

 zestawienie aktualnie występujących problemów związanych z ochroną środowiska, 

 wskazuje, co może się zdarzyć w środowisku, jeżeli celów, kierunków, przedsięwzięć projektu 

GPR nie zostaną zrealizowane (wariant „0”), 

 określa, jakie znaczące oddziaływania na środowisko mogą się pojawić, wtedy, gdy celów, 

kierunków, przedsięwzięć projektu GPR zostaną zrealizowane, 

 przedstawia jakie są środki zapobiegawcze lub ograniczające negatywne oddziaływania, 

 pokazuje jak cele ochrony środowiska ustanowione na wyższych szczeblach są ujęte w niniejszej 

prognozie. 

1.2. Cel, zakres opracowania oraz powiązanie z innymi dokumentami 

Podstawę prawną opracowania projektu GPR stanowi ustawa z dnia 9 października 2015 r. o 

rewitalizacji [A], w której określono m.in. jego procedurę i zakres merytoryczny. Z zapisów ustawy 

wynika, że projekt GPR opracowywany jest dla obszaru rewitalizacji określonego w uchwale o 

wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.  

W związku z tym podjęto uchwałę nr XXXIV/706/20 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 

2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Opolu (Dz. U. Woj. 

Opol. z dnia 5 stycznia 2021 r. w poz. 22).  

Prace nad projektem GPR rozpoczęto podejmując uchwałę nr XXXVII/739/21 Rady Miasta 

Opola z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu 

rewitalizacji Opola. 

Rewitalizacja jest wieloetapowym, złożonym procesem mającym na celu wyprowadzenia 

obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego, prowadzonym w sposób kompleksowy przez 
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interesariuszy na podstawie gminnego programu rewitalizacji (GPR). Opracowanie GPR jest zatem 

ważnym etapem w rewitalizacji, ponieważ w dokumencie tym rozstrzygają się losy obszaru 

znajdującego się w stanie kryzysowym, przyjmowane są istotne dla całego procesu konkretne 

zadania, które będą sukcesywnie realizowane. Ważne jest przy tym, aby na każdym etapie 

prowadzonych prac zaangażowana była społeczność lokalna, ponieważ rewitalizacja dotyczy przede 

wszystkim aspektów społecznych i prowadzić powinna do rozwiązywania zidentyfikowanych 

problemów i poprawy jakości życia mieszkańców mieszkających i przebywających na obszarze 

rewitalizacji. 

W celu sporządzenia projektu GPR prowadzono analizy, w których wykorzystano obiektywne i 

weryfikowane mierniki i metody badawcze dostosowane do lokalnych uwarunkowań. W projekcie GPR 

zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji [A] wyznaczono obszar 

zdegradowany, o określonych cechach. Przede wszystkim zwraca się uwagę, iż obszar taki znajduje 

się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności 

bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, wysokiej liczby mieszkańców będących osobami ze 

szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, niskiego poziomu uczestnictwa w życiu 

publicznych i kulturalnym. Dodatkowym kryterium świadczącym o degradacji obszaru jest 

występowanie co najmniej jednego z następujących zjawisk gospodarczych, środowiskowych, 

przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych.  

Obszar rewitalizacji projektu GPR usytuowany jest w tej części miasta, która charakteryzuje 

się zarówno znacznym potencjałem, jak też występowaniem różnorodnych problemów, co zostało już 

zdiagnozowane podczas opracowywania dokumentów strategicznych lub planistycznych Opola. 

Ogólnie można stwierdzić, że jest to wyróżniający się znaczną gęstością zaludnienia, wysoką 

intensywnością zabudowy i występowaniem wielu aktywności gospodarczych, społecznych, a także 

najwyższą liczbą zabytków. Przeważająca część obszaru to funkcjonalne śródmieście Opola, które 

ma niezwykły potencjał, ponieważ znajdują się tu atrakcyjne tereny mieszkaniowe, liczne ważne 

obiekty usługowe, w tym infrastruktury społecznej, a także historycznie ukształtowane zespoły 

urbanistyczne. Obszarem rewitalizacji objęte są jednak nie tylko tereny śródmiejskie, ale również 

sąsiadujące z centrum miasta części osiedli mieszkaniowych, takich jak: Armii Krajowej, Nadodrze, 

Nowa Wieś Królewska.  

Obszar rewitalizacji obejmuje w całości dzielnice: VIII, IX, X oraz w części dzielnice III, IV, V, 

VII. Wśród jednostek urbanistycznych objętych należy wymienić także takie, które mieszczą się w 

całości: Stare Miasto, Śródmieście, Nadodrze oraz w części: Armii Krajowej, Nowa Wieś Królewska, 

Chabry, Malinka. Również warto zauważyć, iż obszar rewitalizacji obejmuje w całości okręg wyborczy 

nr 4 (obwody: 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 77, 80, 81), część okręgu 1 

(obwody: 12, 13, 14), część okręgu 2 (obwody: 29, 30, 33, 35, 36, 37, 76), część okręgu 3 (obwody: 

46, 49, 50, 51, 54). 
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Rysunek 1. Granica obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji  

 
Źródło: opracowanie własne, 2022r. 

Projekt GPR przedstawia wizje i cele rewitalizacji. Wizja obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji 

oparta jest o trzy filary:  

1. atrakcyjną przestrzeń do życia, 

2. nowoczesną i dostępną strefę, 

3. zdrowe środowisko. 

W związku z tym obszar rewitalizacji będzie stanowić przykład nowoczesnej przestrzeni, która jest 

atrakcyjna do życia, dostępna. Na atrakcyjność tę składa się wiele czynników, ale dominują tu 

zagadnienia odnoszące się do podaży wysokiej jakości terenów mieszkaniowych, tworzenia 
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sprzyjających warunków do powstawania wielu, różnorodnych miejsc pracy, zagwarantowania 

ogólnodostępnej przestrzeni do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców, poprawy funkcjonalności i 

atrakcyjności przestrzeni publicznej, a także nowoczesnej, sprawnej infrastruktury społecznej, 

technicznej i komunikacyjnej. 

Cele rewitalizacji nawiązują do określonej wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji. 

Tabela 1 Cele rewitalizacji 

cel 1 

poprawa warunków życia mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez stworzenie nowych, 

atrakcyjnych i dostępnych miejsc do zamieszkania, pracy, rekreacji i wypoczynku oraz obsługi 

mieszkańców 

cel 2 
wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa, wspólnoty i więzi oraz przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu 

cel 3 
wsparcie lokalnej przedsiębiorczości umożliwiające rozwój i podniesienie poziomu aktywności 

gospodarczej 

cel 4 

poprawa standardów jakości środowiska poprzez wyeliminowanie lub ograniczenie czynników 

uciążliwych i szkodliwych dla środowiska przy jednoczesnym rozbudowywaniu systemu zieleni 

miejskiej 

cel 5 
porządkowanie struktur urbanistycznych obszaru rewitalizacji i poprawa dostępności i jakości 

przestrzeni publicznych 

cel 6 
podniesienie standardu obiektów i przestrzeni w zakresie dostępności, stanu technicznego, 

efektywności energetycznej, a także estetyki 

Źródło: projekt „Gminnego Programu Rewitalizacji Opola”. 

Celem rewitalizacji jest zatem wyeliminowanie lub ograniczenie negatywnych zjawisk 

społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych poprzez 

kompleksowe, zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni, gospodarki oraz 

środowiska przyrodniczego. Tak skonstruowany cel rewitalizacji odpowiada na problemy 

zdiagnozowane podczas delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 

Wizji oraz celom podporządkowane są określone kierunki działań. W sferze społecznej, 

wyznaczono następujące kierunki działań: 

 wyznaczenie nowych terenów mieszkaniowych lub zagospodarowanie istniejących, w tym budowa, 

przebudowa, remont budynków mieszkalnych, a także adaptacja budynków nieużytkowanych na 

cele mieszkaniowe, opracowanie systemu dopłat do czynszów, udzielanie bonifikat przy sprzedaży 

nieruchomości, udzielanie dotacji na roboty budowlane, prace konserwatorskie i restauratorskie, 

 umożliwienie tworzenia miejsc pracy w ramach nowych lub istniejących terenów usługowo-

przemysłowych, także adaptacja budynków nieużytkowanych na cele prowadzonej działalności, 

 likwidacja wszelkich barier architektonicznych, funkcjonalnych i komunikacyjnych, utrudniających 

włączenie społeczne osób ze szczególnymi potrzebami, występującymi w przestrzeni publicznej 

oraz obiektach użyteczności publicznej, ale także w budownictwie mieszkaniowym, 

 wsparcie i rozwój działalności usług publicznych tj. oświatowej, edukacyjnej, kulturalnej, opieki 

zdrowotnej, administracji poprzez poszerzenie oferty świadczonych usług, przebudowy mające na 

celu udostępnienie terenów i obiektów, 
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 pobudzanie i rozwój aktywności obywatelskiej, włączanie społeczne wszystkich grup, poprzez 

poprawę dostępności, a także organizację różnych wydarzeń, imprez, spotkań, szkoleń, pokazów 

itp.  

W sferze gospodarczej wyznaczono następujące kierunki działań: 

 wyznaczenie nowych lub zagospodarowanie istniejących terenów i obiektów usługowo-

przemysłowych, w tym: przekształcenia terenów, budowa, przebudowa, remont obiektów, a także 

udzielanie bonifikat przy sprzedaży nieruchomości, udzielanie dotacji na roboty budowlane, 

służące stworzeniu nowych miejsc pracy, 

 poprawa dostępności przestrzeni publicznych i obiektów użyteczności publicznej sprzyjająca 

poszerzeniu grona odbiorców usług tj. klientów, 

 wsparcie doradcze dla przedsiębiorców poprzez programy szkoleniowe, porady prawne, 

instruktaże, ulgi. 

W sferze środowiskowej wyznaczono następujące kierunki działań: 

 kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej, w tym 

wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 

 poprawa efektywności energetycznej poprzez likwidację lub wymianę źródeł ciepła na ekologiczne, 

niskoemisyjne, 

 rozbudowa układu komunikacyjnego lub przebudowa nawierzchni w celu minimalizowania 

i ograniczenia uciążliwości ruchu komunikacyjnego (hałas, zanieczyszczenia), 

 przebudowa sieci kanalizacyjnej w celu ograniczenia uciążliwości dla środowiska, w tym emisji 

zanieczyszczeń i uciążliwości odorowej, 

 stosowanie rozwiązań inżynierskich wykorzystujących elementy błękitno-zielonej infrastruktury, 

 wyznaczenie nowych lub przebudowa, remont istniejących terenów zieleni, 

 lokalizacja zieleni w bezpośrednim sąsiedztwie terenów mieszkaniowych, nasadzenia drzew i 

krzewów, 

 tworzenie systemu zieleni miejskiej wykorzystującego m.in. tereny dróg i ich sąsiedztwa jako 

korytarze między płatami zieleni, 

 tworzenie systemu połączeń pieszo-rowerowych, w tym budowa, przebudowa ciągów pieszych, 

rowerowych, pieszo-rowerowych o najwyższych standardach jako preferowanej formy 

przemieszczania się zamiast komunikacji samochodowej. 

W sferze przestrzenno-funkcjonalnej, wyznaczono następujące kierunki działań: 

 uporządkowanie zespołów urbanistycznych i architektonicznych poprzez nadanie im właściwej 

funkcji, dostępności, standardu i walorów estetycznych, 

 wyposażenie obszaru rewitalizacji w nowoczesną infrastrukturę społeczną lub poprawa jej 

dostępności i stanu technicznego, 

 poprawa funkcjonalności i czytelności powiązań komunikacyjnych, w tym pieszych, pieszo-

rowerowych i drogowych, 

 ochrona zabytkowych układów urbanistycznych, budynków i obiektów budowlanych, w tym 

uzupełnienia zabudowy lub eliminacja dysharmonijnych elementów struktury, 
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 poprawa dostępności obszarów i obiektów poprzez stosowanie czytelnych połączeń 

komunikacyjnych, wjazdów i wejść, 

 zapewnienie wysokiej jakości nowych lub przebudowa istniejących terenów publicznych 

dostosowanych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. 

W sferze technicznej wyznaczono następujące kierunki działań: 

 wyposażenie obszaru rewitalizacji w nowoczesną infrastrukturę komunikacyjną lub poprawa jej 

stanu technicznego, zapewnienie wysokiego poziomu obsługi komunikacyjnej, 

 wyposażenie obszaru rewitalizacji w nowoczesną infrastrukturę techniczną lub poprawa jej stanu 

technicznego, 

 poprawa dostępności architektonicznej istniejących budynków mieszkalnych i obiektów 

użyteczności publicznej poprzez przebudowę mającą na celu likwidację barier architektonicznych, 

 poprawa dostępności cyfrowej świadczonych usług poprzez wsparcie i rozwój sieci 

teleinformatycznych, 

 poprawa dostępności komunikacyjno-informacyjnej, 

 udzielanie dotacji na roboty budowlane, prace restauratorskie i konserwatorskie,  

 termomodernizacje obiektów budowlanych, 

 usuwanie azbestu. 

Najważniejszym elementem projektu GPR jest lista podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

(PPR). Poniżej lista przedsięwzięć wraz z lokalizacją przestawioną na Rys.2. 

„PRZEDSIĘWZIĘCIA „KOMPLEKSOWEJ REWITALIZACJI” 

 Przedsięwzięcie Nr 1.1.  

„Rewitalizacja kwartału zabudowy Ozimska, Reymonta, Kościuszki, Dubois” 

 Przedsięwzięcie Nr 1.2.  

„Rewitalizacja kwartału zabudowy Ozimska, Reymonta, Kośnego, Katowickiej” 

 Przedsięwzięcie Nr 1.3.  

„Rewitalizacja kwartału zabudowy Ozimska, Plebiscytowa, Kani, Drzymały” 

 Przedsięwzięcie Nr 1.4. 

„Rewitalizacja kwartału zabudowy Oleska, Żeromskiego, Grunwaldzka, Czaplaka” 

 Przedsięwzięcie Nr 1.5.  

„Rewitalizacja kwartału zabudowy Ozimska, Reymonta, Sempołowskiej, Pl. Kopernika” 

 Przedsięwzięcie Nr 1.6.  

„Rewitalizacja w rejonie ulicy Torowej” 

PRZEDSIĘWZIĘCIA „PUNKTOWE” 

 Przedsięwzięcie Nr 2.1.  

„Budowa lub przebudowa budynków służących rozwojowi społecznego budownictwa 

czynszowego” 

 Przedsięwzięcie Nr 2.2.  

„Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej” 

 Przedsięwzięcie Nr 2.3.  
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 „Poprawa dostępności przestrzeni publicznych – place miejskie” 

 Przedsięwzięcie Nr 2.4. 

„Rozwój infrastruktury społecznej – obiekty kultury” 

 Przedsięwzięcie Nr 2.5.  

„Rozwój infrastruktury społecznej – obiekty opieki nad dziećmi i oświaty” 

 Przedsięwzięcie Nr 2.6.  

„Rewitalizacja ulicy Krakowskiej – IV Etap” 

 Przedsięwzięcie Nr 2.7.  

„Rozwój infrastruktury społecznej – poprawa jakości i dostępności usług” 

PRZEDSIĘWZIĘCIA „LINIOWE” 

 Przedsięwzięcie Nr 3.1.  

„Kompleksowa przebudowa ciągów komunikacyjnych” 

 Przedsięwzięcie Nr 3.2.  

„System zieleni miejskiej” 

PRZEDSIĘWZIĘCIA „ROZPROSZONE” W PRZESTRZENI 

 Przedsięwzięcie Nr 4.1.  

„Roboty budowlane, prace konserwatorskie, prace restauratorskie w istniejących budynkach” 

 Przedsięwzięcie Nr 4.2.  

„Poprawa standardów środowiska” 

PRZEDSIĘWZIĘCIA „MIĘKKIE” 

 Przedsięwzięcie Nr 5.1.  

„Integracja edukacyjno-kulturalna” 

 Przedsięwzięcie Nr 5.2.  

„Centrum Cementu”. 
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Rysunek 2. Rozmieszczenie PPR na obszarze rewitalizacji  

Źródło: materiały przygotowane na potrzeby „Gminnego Programu Rewitalizacji Opola”, 2022r. 
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Projekt „Gminnego Programu Rewitalizacji w Opolu” powiązany jest z następującymi dokumentami o 

charakterze strategicznym i programowym oraz z aktami prawa miejscowego: 

 Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) 

(uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r.); 

 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 (uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 17 

września 2019 r.); 

 Krajowa Polityka Miejska (uchwała nr 198 Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r.) 

 Strategia rozwoju Opola do 2030 r. (uchwała nr XV/282/19 Rady Miasta Opola z dnia 29 

sierpnia 2019 r.; 

 Strategia rozwiązywania problemów społecznych miasta Opola na lata 2021-2025 (uchwała nr 

XXXIX/773/21 Rady Miasta Opola z dnia 29 kwietnia 2021 r.); 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola (uchwała nr 

LXVI/1248/18 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018 r.); 

 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na obszarze rewitalizacji; 

 Lokalny Program Rewitalizacji Opola do 2023 roku (uchwała nr XXXIV/664/16 Rady Miasta 

Opola z dnia 24 listopada 2016 r.) – uchylony; 

 Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opole na lata 2019-2023 

(uchwała nr VIII/174/19 Rady Miasta Opola z dnia 18 kwietnia 2019 r.); 

 Gminny program opieki nad zabytkami miasta Opola na lata 2020-2023 (uchwała nr 

XXVI/529/20 Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2020 r.); 

 Program ochrony powietrza dla województwa opolskiego (uchwała nr XX/193/2020 Sejmiku 

Województwa Opolskiego z dnia 28 lipca 2020 r.); 

 Program współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi 

podmiotami na rok 2021 (uchwała nr 4/2020 Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z 

dnia 6 października 2020 r.); 

 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola – aktualizacja (ostatnia zmiana: uchwała nr 

XXIX/592/20 Rady Miasta Opola z dnia 27 sierpnia 2020 r.); 

 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta 

Opola na lata 2019 – 2034 (Uchwała Nr XIX/377/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 listopada 

2019 r. w sprawie uchwalenia projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Opola na lata 2019 – 2034); 

 „Plan adaptacji Miasta Opola do zmian klimatu do roku 2030” (uchwała nr VII/124/19 Rady 

Miasta Opola z dnia 28 marca 2019 r.). 

1.3. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego 

dokumentu 

Na potrzeby Prognozy oddziaływania na środowisko przeprowadzono analizę zgodności 

założeń projektu GPR z celami dokumentów strategicznych na szczeblu międzynarodowym, 
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wspólnotowym i krajowym. Podstawowe cele ochrony środowiska zwarte w projekcie GPR wynikają 

między innymi z dokumentów o charakterze strategicznym i programowym przedstawionych poniżej.  

Dokumenty międzynarodowe i wspólnotowe 

- Agenda 21; 

- Biała Księga: Adaptacja do zmian klimatu:  

- Zrównoważona Europa 2030; 

- 8 Program działań na rzecz środowiska – priorytety polityki środowiskowej i klimatycznej na 

lata 2021–2030; 

- Europejska Strategia Bioróżnorodności do 2030 r. 

Dokumenty krajowe 

- Strategia Rozwoju Transportu do 2020 (z perspektywą do 2030); 

- Polityka ekologiczna Państwa 2030; 

- Polityka Energetyczna Polski do 2030r. 

- Polityka Klimatyczna Polski: Klimat dla Polski Polska dla klimatu, 1988 – 2018 – 2050; 

- Krajowy Plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021 – 2030 

- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022 

- Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych – VI AKPOŚK 

- Polityka Wodna Państwa do roku 2030. 

W projekcie GPR uwzględniono istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu kierunki 

działań:   

 kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej, w tym 

wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 

 poprawa efektywności energetycznej poprzez likwidację lub wymianę źródeł ciepła na ekologiczne, 

niskoemisyjne, 

 rozbudowa układu komunikacyjnego lub przebudowa nawierzchni w celu minimalizowania 

i ograniczenia uciążliwości ruchu komunikacyjnego (hałas, zanieczyszczenia), 

 przebudowa sieci kanalizacyjnej w celu ograniczenia uciążliwości dla środowiska, w tym emisji 

zanieczyszczeń i uciążliwości odorowej, 

 stosowanie rozwiązań inżynierskich wykorzystujących elementy błękitno-zielonej infrastruktury, 

 wyznaczenie nowych lub przebudowa, remont istniejących terenów zieleni, 

 lokalizacja zieleni w bezpośrednim sąsiedztwie terenów mieszkaniowych, nasadzenia drzew i 

krzewów, 

 tworzenie systemu zieleni miejskiej wykorzystującego m.in. tereny dróg i ich sąsiedztwa jako 

korytarze między płatami zieleni, 

 tworzenie systemu połączeń pieszo-rowerowych, w tym budowa, przebudowa ciągów pieszych, 

rowerowych, pieszo-rowerowych o najwyższych standardach jako preferowanej formy 

przemieszczania się zamiast komunikacji samochodowej. 
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1.4. Informacje o przyjętych założeniach i zastosowanych metodach 

Prognozę oddziaływania na środowisko projektu GPR opracowano na podstawie analizy 

istniejących uwarunkowań środowiskowych i kulturowych oraz wymagań w stosunku do ochrony 

środowiska i zapobiegania szkód w środowisku. Sposób opracowania Prognozy został 

podporządkowany metodologii właściwej dla planowania strategicznego. Prognoza ma charakter 

ogólny, z uwagi na mały poziom szczegółowości zawartych w GPR celów, kierunków, przedsięwzięć. 

Do oceny brano pod uwagę zaplanowane przedsięwzięcia podstawowe, bo one służą realizacji celów i 

kierunków GPR. 

Celem niniejszej Prognozy, opracowywanej równocześnie z projektem GPR jest ocena 

potencjalnych oddziaływań na środowisko, które mogą być spowodowane realizacją wyznaczonych w 

projekcie przedsięwzięć podstawowych (pojedynczych lub zgrupowanych). W celu opracowania 

prognozy została przeprowadzona wizja lokalna na obszarze objętym rewitalizacją, w ramach, którego 

zidentyfikowano istniejąca zabudowę oraz zagospodarowanie oraz aspekty przyrodnicze. 

Przeanalizowano również stan środowiska pod kątem jego problemów. Analizując proponowane w 

projekcie GPR przedsięwzięcia podstawowe postawiono następujące pytania, które usprawniły proces 

powstawania dokumentu: czy zrealizowane przedsięwzięcia spowodować mogą znaczące negatywne 

skutki dla poszczególnych komponentów środowiska i ludzi, jeśli tak, to jakie oraz jak te zmiany 

wpłyną na środowisko i ludzi. 

Prognozę oddziaływania sporządzono z wykorzystaniem dostępnych danych tj. informacji 

pozostających w zasobach administracji rządowej i samorządowej, danych statystyki publicznej oraz 

państwowego monitoringu środowiska, a także materiałów powszechnie dostępnych, jak: programy, 

strategie, plany, studia. W niniejszej Prognozie uwzględniono zapisy opracowanych już Prognoz 

oddziaływania na środowisko sporządzonych dla terenów objętych niniejszym projektem (jeśli były 

opracowane). 

Ponadto wykorzystano następujące dokumenty: 

 Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza Opola (2001r.) 

 Inwentaryzacja przyrodnicza Miasta Opole, aktualizacja (2017r.) 

 Dokumentacja „Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla miasta Opola, (2015r.) 

 Opracowanie Ekofizjograficzne Podstawowe dla terenów włączonych do dotychczasowego 

obszaru Miasta Opola (2017r.) 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola (Uchwała 

Nr LXVI/1248/18 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018 r.), 

 Program Ochrony Środowiska przed hałasem wraz z mapą akustyczną, 

 Program Gospodarki Niskoemisyjnej Dla Miasta Opola (Uchwała Nr XXIX/592/20 Rady Miasta 

Opola z dnia 27 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla miasta Opola”), 

 Program ochrony powietrza dla województwa opolskiego (Uchwała Nr XX/193/2020 Sejmiku 

Województwa Opolskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza 

dla województwa opolskiego”), 

 Plan adaptacji Miasta Opola do zmian klimatu do roku 2030” (Uchwala Nr VII/124/19 Rady Miasta 
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Opola w dniu 28 marca 2019 r.), 

 Uchwała antysmogowa (Uchwała nr XXXVI/368/2021 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 

listopada 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa 

opolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie 

paliw), 

 ortofotomapy Opola wykonanej w 2019/2020 r. 

 

Porównując założenia przyjęte w projekcie GPR z analizą stanu środowiska, posłużono się, 

zmodyfikowaną na potrzeby opracowania metodą oceny wpływu działań na środowisko. W 

przedmiotowej analizie wykorzystano macierz interakcji, metodę indukcyjno-opisową oraz metodę 

analogi do oceny oddziaływań o podobnej specyfice (podobnych inwestycji). W macierzy 

zaproponowanej w niniejszej prognozie (Tabela 6), oceniano wpływ przedsięwzięć lub grup 

przedsięwzięć na poszczególne komponenty środowiska tj. powierzchnię ziemi, zasoby naturalne, 

wody powierzchniowe i podziemne, klimat lokalny, powietrze atmosferyczne, klimat akustyczny, faunę i 

florę, formy chronione, krajobraz, ludzi, zabytki i dobra materialne, powiązania zewnętrzne. 

 Poszczególnym oddziaływaniom przyporządkowano wagi w skali od 3 do -3, gdzie 

interpretacja jest następująca: 

- waga 3 – oddziaływanie bardzo korzystne dla środowiska, 

- waga 2 – oddziaływanie korzystne o widocznych zmianach w środowisku, 

- waga 1 – oddziaływanie korzystne nie powodujące zmian w środowisku, 

- waga 0 – oddziaływanie obojętne, 

- waga - 1 – oddziaływanie niekorzystne nie powodujące widocznych zmian w środowisku, 

- waga - 2 – oddziaływanie niekorzystne o widocznych zmianach w środowisku, 

- waga - 3 – oddziaływanie bardzo niekorzystne dla środowiska. 

Ocena ogólna oddziaływania – średnia arytmetyczna z oceny poszczególnych komponentów 

poszczególnych przedsięwzięć lub grup przedsięwzięć pozwoliła określić: 

 które przedsięwzięcia cechują się korzystnym, obojętnym lub niekorzystnym 

oddziaływaniem na środowisko, 

 które komponenty środowiska będą objęte najbardziej korzystnym wpływem, które komponenty 

środowiska będą najbardziej narażone na niekorzystne oddziaływania, a na które brak 

jakiegokolwiek oddziaływania, 

 które przedsięwzięcia mogą mieć oddziaływania o charakterze znaczącym (waga -2 i -3), 

 jaki jest ogólny wpływ realizacji założeń projektu GPR na środowisko. 

Oceniając wpływ przedsięwzięć lub grup przedsięwzięć na poszczególne komponenty 

środowiska skonstruowano tabelę (Tabela 7), w której oceniano rodzaje oddziaływań: 

 korzystne/obojętne/niekorzystne, 

 chwilowe/stałe, 

 krótkoterminowe/długoterminowe, 

 bezpośrednie/pośrednie. 
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Założenia przedstawione w projekcie GPR przeanalizowano pod kątem występowania w katalogu 

przedsięwzięć zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko [G]. Na tej podstawie wskazano przedsięwzięcia lub grupy 

przedsięwzięć, których realizacja lub eksploatacja może znacząco oddziaływać na środowisko, w tym 

zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (jeśli takie mogłoby 

wystąpić).   

Ponadto przeprowadzono symulację wariantu „0” (za wariant „zerowy” uznaje się 

nieprzyjęcie dokumentu i brak realizacji jego założeń).  

Zakres przedmiotowy Prognozy został dostosowany do skali dokumentu strategiczno- 

programowego oraz stopnia jego szczegółowości i precyzji jego założeń. Jest on zgodny z wymogami 

określonymi w art. 51 ust. 2 oraz art. 52 ust. 1 i 2 ww. ustawy i został uzgodniony z Regionalnym 

Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym 

w Opolu. 

1.5. Przewidywane metody analizy skutków realizacji postanowień projektu 

planu  

W ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 55 ust. 5 Ustawy 

o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [B] Prezydent Miasta Opola zobowiązany 

jest do prowadzenia monitoringu skutków realizacji postanowień przyjętego dokumentu. 

Monitorowanie skutków realizacji jest skomplikowanym procesem, szczególnie w krótkim przedziale 

czasowym, ponieważ dopiero w dłuższej perspektywie zmiany mogą być zauważalne. Narzędziami, 

przydatnymi w tej analizie powinny być: 

 powierzchnia terenów zieleni, 

 jakość zieleni,  

 powierzchnia terenów przeznaczonych na przestrzenie publiczne w tym głównie służące 

rekreacji np. tereny usług sportu i rekreacji itp., 

 powierzchnia lub liczba elementów błękitno-zielonej infrastruktury, 

 liczba posadzonych drzew i krzewów, 

 wskaźniki dotyczące jakości powietrza i poziomu hałasu. 

Pojawienie się jakichkolwiek niezgodności powinno skutkować podjęciem stosownych działań 

mających na celu wyegzekwowanie od właścicieli lub zarządców uciążliwych obiektów oraz 

dostosowanie się do norm środowiskowych.  

Dodatkowo zgodnie z wymogiem art. 55 ust. 3 pkt. 5 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 [B], po uchwaleniu dokumentu dołącza się 

do niego pisemne podsumowanie zawierające m.in. propozycje dotyczące metod i częstotliwości 

przeprowadzania monitoringu skutków realizacji projektu GPR. System monitoringu powinien być tak 

zaplanowany, aby pozwolić na kontrolę zmian zachodzących w środowisku spowodowanych 

realizacją GPR.  
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System oceny skutków realizacji projektu GPR powinien być oparty na odpowiednio 

dobranych wskaźnikach presji, stanu i reakcji. Monitoring może być prowadzony w oparciu o wydane 

decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzje o pozwoleniu na budowę, zgłoszenia 

budowlane, przeglądy ekologiczne, inne decyzje administracyjne itp. Prezydent Miasta Opola może 

występować o przedłożenie wyników monitoringu prowadzonego przez Regionalną Dyrekcje Ochrony 

Środowiska, Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska, Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych, Wojewodę, Starostę, a także korzystać z rejestru wydanych decyzji, będących w 

zasobie gminnym/ powiatowym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy Prawo ochrony 

środowiska [I], a także Ustawy o zmianie ustawy o lnspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych 

innych ustaw [J], monitoring jakości powietrza, wód, gleb i ziemi oraz poziomu hałasu i pól 

elektromagnetycznych realizowany jest przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska (poprzez Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w 

Opolu), przez Starostę lub podmiot gospodarczy. Dokonując analizy i oceny stanu poszczególnych 

komponentów środowiska w oparciu o wyniki pomiarów uzyskanych w ramach państwowego 

monitoringu środowiska lub innych dostępnych źródeł należy pamiętać, że muszą się one odnosić do 

obszaru objętego rewitalizacją. 

1.6. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko 

Realizacja zapisów planu nie będzie implikować transgranicznych oddziaływań na środowisko, 

ponieważ Opole leży w odległości około 50 km, od najbliższej granicy państwa z Republiką Czeską, 

a skala przedsięwzięć związana z realizacją założeń dokumentu będzie mieć charakter lokalny i 

ewentualne oddziaływanie tych przedsięwzięć zamkną się w granicach gminy. 
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2. ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCEGO STANU ŚRODOWISKA, W TYM STANU 

ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH POTENCJALNYM ZNACZĄCYM 

ODDZIAŁYWANIEM ORAZ JEGO ZMIAN W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI 

PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI 

2.1. Ogólna charakterystyka fizjograficzna terenu 

2.1.1. Położenie administracyjne i fizyczno- geograficzne 

Obszar rewitalizacji zlokalizowany jest w centrum Opola i obejmuje swoim zasięgiem całość 

lub część dzielnic: III (Chabry), IV (Armii Krajowej), V (Gosławice, Malinka), VII (Groszowice, 

Grotowice, Nowa Wieś Królewska), VIII (Śródmieście), IX (Stare Miasto), X (Nadodrze). 

Pod względem regionalizacji fizyczno-geograficznej Polski J. Kondrackiego, obszar 

rewitalizacji położony jest w obrębie podprowincji Niziny Środkowopolskie, w makroregionie Niziny 

Śląskiej, w obrębie mezoregionu Pradolina Wrocławska. 

2.1.2. Budowa geologiczna, ukształtowanie terenu oraz sposób użytkowania terenu 

Zgodnie z Mapą geologiczno-gruntową obszar rewitalizacji jest zróżnicowany litologicznie. 

Poniżej zestawienie występujących na analizowanym obszarze utworów geologicznych i ich wieku. 

Dla warstwy uwzględniono również ocenę przydatności do zabudowy.  

Tabela 2 Zasoby geologiczno-gruntowe na obszarze rewitalizacji  

Litologia 
Wiek 

[symbol] 
Wiek [nazwa] Ocena przydatności do zabudowy 

Piaski różnoziarniste, 

pospółki i żwiry 
Qh 

Czwartorzęd 

(holocen) 

Grunty mało i równomiernie ściśliwe o dobrych  własnościach 

jako podłoże dla posadowień bez pośrednich  budowli. Mogą 

przenosić obciążenia do  200 kPa. W obszarze chronionym  

wałami przeciwpowodziowymi mogą być wykorzystane jako 

podłoże budowlane. 

Mady rzeczne (gliny, 

piaski gliniaste, iły) 
Qh 

Czwartorzęd 

(holocen) 

Są to grunty słabonośne o ogranicz onej przydatności jako 

podłoże budowlane do posadowień be pośrednich. 

Wymagają ochrony przed wpływem wody. Mogą przenosić  

obciążenia do ok. 150 kPa . W obszarze ich występowania 

preferowana jest zabudowa niska. Grunty mają charakter 

wysadzinowy i są aktywne koloidalnie W  przypadku 

zabudowy podpiwniczonej konieczne są drenaże opaskowe 

dla odprowadzenia wód opadowych . 

Mady rzeczne na 

pisakach i żwirach 

rzecznych 

Qh 
Czwartorzęd 

(holocen) 

Stropowe grunty spoiste o ograniczonej przydatności jako 

podłoże budowlane. Mogą przenosić obciążenia do ok. 150 

kPa. S ą to grunty wysadzinowe i aktywne koloidalnie.  

Wymagają bez pośredniej ochrony przed wpływem wody. 

Podścielające je grunty sypkie mają dobre własności 

budowlane. Mogą przenosić obciążenia do 200 kP a. W  

obszarze tym na fundamenty obiektów posadawiane są ogół 

bez pośrednio  na stropie piasków. 

Gliny próchniczne i 

namuły organiczne 
Qh 

Czwartorzęd 

(holocen) 

Grunty ściśliwe, nienośne, nieprzydatne jako podłoże 

budowlane. 

Gliny, gliny 

piaszczyste, gliny 

zwięzłe i pyły. Osady 

fluwioglacjalne 

zlodowacenia 

środkowopolskiego 

fgQp3 
Czwartorzęd 

-plejstocen 

Grunty wykazują korzystne własności jako podłoże dla 

posadowień bez pośrednich . Mogą przenosić  obciążenia do 

ok. 150  200 kP a. Są gruntami wysadzinowymi i aktywnymi 

koloidalnie. Wymagają ochrony przed wpływem wody w 

wykopach otwartych. W obszarze ich występowania możliwa 

jest lokalizacja obiektów podpiwnicz onych  pod warunkiem 

stosowania drenaży opaskowych dla odprowadzenia wód 



Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Opola”  

 

 19 

Litologia 
Wiek 

[symbol] 
Wiek [nazwa] Ocena przydatności do zabudowy 

opadowych . 

Piaski różnoziarniste 

na turońskich 

marglach i 

zwietrzelinach margli  

fQp4 Czwartorzęd 

-plejstocen 

Grunty mało i równomiernie ściśliwe o bardzo dobrych    

własnościach  jako podłoże dla posadowień bez pośrednich  

budowli. Mogą przenosić obciążenia do 250 kPa. 

Zwietrzeliny gliniaste, 

gruzowe margli oraz 

skała miękka, margle 

wapniste, margle, 

margle ilaste i iły 

margliste 

Crt Kreda górna-turon 

Grunty są nośne o korzystnych własnościach jako podłoże 

dla posadowień bezpośrednich. Zwietrzeliny mogą przenosić 

obciążenia do 200 kPa. Dla skały miękkiej przyjmuje się 

wytrzymałość na ściskanie jednoosiowe R, do 3000 kPa. 

Generalnie grunty są wysadzinowe i aktywne koloidalnie. 

Wykazują skłonność do Iasowania pod wpływem wody i 

powietrza. Wymagają bezwzględnej ochrony przed wpływem 

wody w wykopach otwartych. 

Iły i iły pylaste TrM 

Trzeciorząd-

miocen 

Wykazują korzystne własności jako podłoże dla posadowień 

bez pośrednich . Mogą przenosić obciążenia do ok. 150  200 

kPa w zależności od stopnia plastyczności. Są to grunty 

wysadzinowe, ekspansywne i aktywne koloidalnie. 

Wymagają ochrony przed wpływem wody w wykopach  

otwartych  oraz  odprowadzenia wód  opadowych   

Źródło: „Opracowanie Ekofizjograficzne Podstawowe”, 2015r. 

 

Rysunek 3. Budowa geologiczna na obszarze rewitalizacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Źródło: „Opracowanie Ekofizjograficzne Podstawowe”, 2015r. 

Zgodnie z Mapą rzeźby terenu większa część obszaru rewitalizacji pod względem 

geomorfologicznym zlokalizowany jest w zasięgu występowania Groszowicko-Opolskiego – G – 

część wschodnia. Jest to łagodne wzniesienie o charakterze ostańcowym przebiegające wzdłuż linii N 

NE - SSW, zbudowane z odpornych, kredowych wapieni marglistych i margli, położone po obydwu 

stronach subsekwentnego przełomu rzeki Odry. Na terenie miasta jednostka ta rozciąga się na 
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długości  8 – 10 km i szerokości do 4 km; wysokość bezwzględna waha się pomiędzy 1550 m n.p.m. a 

1764 m  n.p.m. Wysokości względne dochodzą do 20 m.  

Część zachodnia obszaru stanowi holoceńska terasa zalewowa rzeki Odry i Małej Panwi, 

zbudowana z piasków i żwirów, przykrytych na powierzchni madą rzeczną (Tz). Obszar zajęty 

przez terasę wyznacza zasięg współczesnej doliny, która na obszarze Opola jest wyraźnie 

asymetryczna - w części zachodniej jej szerokość dochodzi do 2 km, w części wschodniej zajmuje 

wąski pas terenu, przylegający bezpośrednio do koryta rzeki. W dnie doliny wyróżnia się 3 poziomy 

teras holoceńskich, wznoszących się od  1 m  (niższa terasa zalewowa), poprzez wyższą terasę 

zalewową (wyniesioną d o 2 m ) do 4 m  (terasa wyższa, uprawowa) ponad średni poziom wody w 

rzekach. Przebieg teras z uwagi na zaleganie pokrywy madowej jest zamaskowany i trudno 

identyfikowalny w terenie. Powierzchnia teras płaska lub lekko falista, po stronie wschodniej 

rozczłonkowana starorzeczami (na południe od obwodnicy północnej oraz w rejonie wału 

poprzecznego i przewału przyszłego polderu Opole - Dąbrówka). Występująca w części północnej 

współczesna dolina Małej Panwi zajęta jest przez teras zalewowy, wyniesiony 2 - 3 m  ponad  poziom 

wody w rzece. 

Część obszaru objętego opracowaniem zlokalizowana jest w zasięgu występowania form 

akumulacji rzecznej, stanowiąca terasę średnią, piaszczysto – żwirową, erozyjno – akumulacyjną, 

będącą pozostałością zasypania w okresie zlodowacenia północnopolskiego (tzw. terasa 

bałtycka) (Tsb). Terasa wyniesiona jest na wysokość 5 – 7 m ponad średni poziom wody w rzece, w 

przedziale wysokości 149,5 – 155,0 m n.p.m. Powierzchnia tarasy jest prawie płaska lub nieznacznie 

zafalowana, konsekwentnie obniżająca się w kierunku północnym. Lokalne deniwelacje nie 

przekraczają 1-2m, spadki terenu w przedziale do 2%. Powierzchnia terasy porozcinana jest siecią 

nieregularnych, meandrujących i bifurkujacych dolinek naturalnych i sztucznych cieków. 

Niewielki fragment we wschodniej części obszaru stanowi terasa średnia, piaszczysta, 

lokalnie piaszczysto-żwirowa, o charakterze akumulacyjnym, stanowiąca pozostałość 

zasypania w okresie zlodowacenia środkowopolskiego (tzw. terasa warciańska) (Tsw). Terasa 

wyniesiona 10 - 12 m  ponad dno współczesnych dolin, w przedziale wysokości 155,0 – 165,0 m  

n.p.m ., stanowi łagodne przejście pomiędzy Garbem a terasą średnią, erozyjno-akumulacyjną, 

bałtycką. Terasa w znacznym  stopniu zdeformowana przez procesy denudacyjne, słabo 

zaznaczająca się w dzisiejszej morfologii terenu (od tworzenie jej przebiegu dokonano przy 

współudziale analiz materiałów archiwalnych). Powierzchnia terenu płaska lub lekko falista, o 

wysokościach względnych nie przekraczających 2 - 5 m , spad ki terenu w przedziale 0 d o 8%. 

Niewielki fragment we wschodniej części obszaru to wysoczyzna plejstoceńska falista i 

lekkopagórkowata, zbudowana z utworów piaszczysto-żwirowych, fluwioglacjalnych 

zlodowacenia środkowopolskiego (stadiał Odry) (Wpf), położona w przedziale wysokości 153,0 – 

178,0 m  n.p.m ., po zachodniej i wschod niej stronie doliny Odry. Powierzchnia wysoczyzny cechuje 

się lokalnie zróżnicowaną mikrorzeźbą, o wysokościach względnych dochodzących do 15 - 17 m 

(szczególnie na pograniczu z dawnym i piaskowniami i żwirowniami). Spadki terenu nieznaczne, tylko 

lokalnie w części północno-zachodniej dochodzące do 12%. 
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Rysunek 4. Geomorfologia na obszarze rewitalizacji 

  
Źródło: „Opracowanie Ekofizjograficzne Podstawowe”, 2015r. 

 
 

W strukturze użytkowania występują głównie tereny zabudowane (mieszkaniowe, przemysłowe, 

inne tereny zabudowane). Lokalnie znajdują się tereny pod drogami i tereny kolejowe, a także tereny 

rekreacyjno- wypoczynkowe oraz tereny pod wodami płynącymi. Obszar jest intensywnie zabudowany 

i zagospodarowany. Załącznik 1 przedstawia aktualny stan zagospodarowania obszaru na podstawie 

zdjęć lotniczych (ortofotomapa).  

2.1.3. Gleby 

Zgodnie z „Mapą warunków glebowych” na obszarze objętym rewitalizacją występują głównie 

grunty zabudowane, lokalnie występują: mady rzeczne w dolinie Odry, nieużytki wokół kamionki 

„Piast”, kamionki „Bolko” i w sąsiedztwie torów kolejowych na Nowej Wsi Królewskiej, rędziny w 

rejonie ogródków działkowych przy ul. Sosnkowskiego i na Nowej Wsi Królewskiej, w rejonie stawu za 

kościołem na Nowej Wsi Królewskiej oraz przy kamionce „Bolko”. Ponadto na wyspie Bolko występują 

gleby leśne.  
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Rysunek 5. Gleby na obszarze rewitalizacji 

  
Źródło: „Opracowanie Ekofizjograficzne Podstawowe”, 2015r. 

2.1.4. Klimat 

Klimat lokalny kształtowany jest przez zespół warunków naturalnych, obejmujących m.in. 

rzeźbę terenu, pokrycie terenu, głębokość wód gruntowych, ilość i wielkość cieków wodnych, rodzaj 

gruntów.  

Zgodnie z „Mapą warunków klimatycznych” na obszarze objętym rewitalizacją dominują 

głównie tereny o korzystnych warunkach klimatu lokalnego lokalnie występują tereny o mniej 

korzystnych i niekorzystnych warunkach klimatu lokalnego, występujące na obszarach współczesnych 

den dolinnych. 

Tabela 3 Typy klimatu na obszarze rewitalizacji  

Oznaczenie Ocena przydatności do zabudowy 

Ib 

Tereny o korzystnych warunkach klimatu lokalnego, eksponowane w kierunku N, NE i NW. 

Cechują się nieco gorszymi warunkami usłonecznienia, szczególnie w okresie jesienno-

zimowym, przy utrzymaniu korzystnych warunków nawietrzania i przewietrzania. Warunki 

wilgotnościowe z uwagi na głębszy poziom zalegania wód gruntowych  korzystne, na ogół – 

poza lokalnymi obniżeniami i podstawą stoków - nie występują warunki dla stagnacji 

chłodnego powietrza i zamgleń.  

IIb 

Tereny o niekorzystnych  warunkach  klimtu lokalnego, występujące na terenach  o płytkim  

zaleganiu wód gruntowych w dolinach  bocznych  dopływów rzeki Odry (Prószkowski Potok, 

S wornic a, Malina). Cechują się gorszym i warunkami usłonecznienia, termiki i wilgotności. 

Obszar narażony na zaleganie zimnego i wilgotnego powietrza podczas występowania 
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Oznaczenie Ocena przydatności do zabudowy 

pogód inwersyjnych . Zwiększona wilgotność względna, niższe niż na terenie Ila 

temperatury, zwiększona częstotliwość zalegania mgieł przyziemnych  i przymrozków 

radiacyjnych, szczególnie w okresie wiosennym  i jesiennym. 

Krótkotrwałe stagnacje wychłodzonego i wilgotnego powietrza okresowo utrudniają 

przewietrzanie. Z uwagi na mniejszą pojemność wodną (wilgotność bezwzględną) występują 

warunki dla szybszego zanikania inwersji termicznych i obniżenia wilgotności  względnej. 

Tereny niewskazane dla lokalizacji zabudowy przeznaczonej na pobyt ludzi, wskazane 

utrzymanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania - łąki, pastwiska, pola orne i 

funkcji przewietrzających. Rejon wyspy Pasieka. 

IIc 

Tereny o najmniej korzystnych  warunkach  klimatu lokalnego, występujące na terenach  o 

płytkim zaleganiu wód gruntowych w dolinie Odry i Małej Panwi. Cechują się gorszym i 

warunkami usłonecznienia, termiki i wilgotności. Obszar narażony na zaleganie zimnego i 

wilgotnego powietrza podczas występowania inwersji, bezchmurnych i bezwietrznych  nocy, 

a nawet w okresie występowania słabych  wiatrów i przy małym zachmurzeniu. Duża 

wilgotność względna i niskie minima temperatury, największa częstotliwość zalegania mgieł 

przyziemnych i przymrozków radiacyjnych, szczególnie w okresie wiosennym i jesiennym. 

Stagnacja wychłodzonego i wilgotnego powietrza okresowo utrudnia przewietrzanie. Tereny 

niewskazane dla lokalizacji zabudowy przeznaczonej na pobyt ludzi, wskazane utrzymanie 

dotychczasowego sposobu zagospodarowania łąki, pastwiska, pola orne - i funkcji 

przewietrzającej. Tereny wzdłuż Odry, kanału Młynówka i kanału Ulgi. 

Źródło: „Opracowanie Ekofizjograficzne Podstawowe”, 2015r. 

 

Rysunek 6. Warunki klimatyczne na obszarze rewitalizacji 

  
Źródło: „Opracowanie Ekofizjograficzne Podstawowe”, 2015r. 
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2.1.5. Hydrografia 

Zgodnie z „Mapą stref wodnych” obszar objęty planem zlokalizowany jest w zasięgu 

występowania wody w obrębie utworów skalistych turonu i cenomanu Garbu Groszowicko-Opolskiego 

(IA, IB), a także w zasięgu występowania wody w obrębie występowania wód w utworach 

przepuszczalnych (IIIA, IIIB i IIIC).  

Tabela 4 Warunki wodne na obszarze rewitalizacji 

Strefa Ogólna charakterystyka Ocena warunków wodnych 

IA 

Woda gruntowa występuje w zwietrzelinach i 

skałach na głębokości poniżej 2,0 m ppt. Dopływy 

niewielkie, uzależnione od stopnia spękania skały. 

Wodę stwierdza się w szeroko-przestrzennych 

wykopach fundamentowych. 

Przeważający obszar rewitalizacji. 

Warunki wodne dla lokalizacji zabudowy są 

korzystne. 

IB 

Warunki gruntowe podobne jak  w  

strefie IA. W stropowych zwietrzelinach  margli  

występują liczne sączenia o zróżnicowanej 

intensywności oraz okresowo zwierciadło wody  

w przedziale głębokości 1,0 - 2,0 m ppt. Strefa 

występująca lokalnie. 

Z uwagi na możliwość płytkiego 

występowania sączeń  

wody dla obiektów podpiwniczonych  

konieczny jest drenaż opaskowy. 

IIIA 

Woda gruntowa w utworach piaszczysto-żwirowych 

wodnolodowcowych i tarasów rzecznych poniżej 2 

m ppt. W rejonie wyspy Pasieka. 

Warunki dla lokalizacji obiektów 

podpiwniczonych korzystne poza 

obszarami doliny Odry i jej dopływów. W 

obszarach powierzchniowego 

występowania gruntów trudno-

przepuszczalnych konieczne jest 

stosowanie drenaży opaskowych 

odprowadzających wody opadowe. 

IIIB 

Woda gruntowa w utworach piaszczysto-żwirowych 

tarasów rzecznych Odry i jej dopływów w strefie 

głębokości 1,0-2,0 m ppt. Strefa IIIB występuje w 

rejonie rzeki Odry i wyspy Bolko. 

Warunki dla lokalizacji zabudowy 

podpiwniczonej niekorzystne. Preferowana 

lokalizacji obiektów niepodpiwniczonych. 

IIIC 

Woda gruntowa w utworach piaszczysto-żwirowych 

tarasów zalewowych Odry i jej dopływów oraz 

lokalnych obniżeniach w strefie głębokości do 1,0 m 

ppt.. Tereny okresowo podtapiane. 

Strefa IIIC występuje w rejonie kamionki „Bolko” i 

stawu a kościołem na Nowej Wsi Królewskiej i na 

międzywalu przy Odrze – rejon oczyszczalni 

ścieków.  

Warunki dla lokalizacji zabudowy 

niekorzystne. W obszarze tarasów możliwa 

jest lokalizacji obiektów  

niepodpiwniczonych po podniesieniu 

powierzchni terenu nasypem. Na 

obszarach przyległych do koryta Odry i jej 

dopływów lokalizacja zabudowy nie jest 

wskazana. 

Źródło: „Opracowanie Ekofizjograficzne Podstawowe”, 2015r. 
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Rysunek 7. Warunki wodne na obszarze rewitalizacji 

  
Źródło: „Opracowanie Ekofizjograficzne Podstawowe”, 2015r. 

Przez obszar opracowania przepływa rzeka Odra wraz z Kanałem Ulgi oraz Kanałem 

Młynówka.    

Obszar objęty rewitalizacją znajduje się w zasięgu występowania struktur wodonośnych 

gromadzących wodę w ośrodku krasowo-szczelinowym Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 

333 Zbiornik Opole-Zawadzkie oraz struktur wodonośnych gromadzących wodę w ośrodku porowo-

szczelinowym Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 335 Zbiornik Krapkowice-Strzelce Opolskie i 

struktur wodonośnych gromadzących wodę w ośrodku porowo-szczelinowym Głównego Zbiornika 

Wód Podziemnych Nr 336 Niecka Opolska. 

Obszar objęty planem nie znajduje się w zasięgu szczególnego zagrożenia powodzią tj. 

prawdopodobieństwa wystąpienia raz na 10 lat (Q=1%), prawdopodobieństwa wystąpienia raz na 100 

lat (Q=0,1%), a także prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi wynosi raz na 500 lat (Q=0,2%) i 

zagrożenia w przypadku przerwania wałów.  

2.1.6. Uwarunkowania przyrodnicze i krajobrazowe 

Obecna szata roślinna obszaru jest wynikiem przede wszystkim oddziaływań i czynników 

antropogenicznych. Zgodnie z „Mapą siedlisk i warunków przyrodniczych” obszar objęty projektem 

planu obejmuje głównie tereny zabudowane.  

Na przedmiotowym obszarze powierzchniowo dominują tereny zabudowane tj. głównie tereny 

intensywnie zainwestowane, w skład których wchodzą obszary różnych form zabudowy, w mniejszym 
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stopniu tereny intensywnie zainwestowane  przemysłowe, tereny zainwestowane odbudowujące 

potencjał przyrodniczy. Z kolei na terenach niezabudowanych dominuje kompleks pszenny dobry [2] 

oraz kompleks użytków zielonych średnich [2z]. Poniżej zestawiono charakterystykę siedlisk 

występujących na analizowanym obszarze, a także ocenę przydatności do zabudowy oraz zalecenia 

do planów miejscowych.  

Rysunek 8. Siedliska przyrodnicze oraz ocena wartości przyrodniczych na obszarze 

rewitalizacji 

 

 

Źródło: „Opracowanie Ekofizjograficzne Podstawowe”, 2015r. 
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Tabela 5 Wartości przyrodnicze na obszarze rewitalizacji  

Symbol 
Typy siedlisk i ich 

charakterystyka 

Powiązania z innymi cechami 

środowiska 

Ocena przydatności oraz 

zalecenia do planu 

2 

Kompleks pszenny dobry 

Obejmuje obszary o dobrych 

warunkach fizjograficznych, w 

obrębie których występują gleby 

o korzystnych właściwościach 

użytkowych, jednakże nieco 

mniej urodzajne od kompleksu 

pszennego bardzo dobrego. 

Żyzność jest nieco obniżona z 

rożnych przyczyn, najczęściej: 

mniejsza miąższość poziomu 

próchnicznego, słabsza 

strukturalność gleby, większa 

zwięzłość i nieco cięższy skład 

mechaniczny, przepuszczalne 

podłoże, okresowe niedobory 

wody, ewentualnie bardziej 

długotrwała zalewność 

okresowa. Gleby tego kompleksu 

są stosunkowo łatwe w uprawie, 

uzależnionej jednak od 

przebiegu pogody i poziomu 

agrotechniki. 

Siedliska terenów płaskich lub 

nachylonych w zasięgu aluwialnych 

den dolin (głównie Odry) i starszych 

piaszczysto-żwirowych tarasów 

akumulacyjnych z glebami w typie 

mad wykształconych z glin lekkich lub 

średnich podścielonych piaskami, 

wyjątkowo z glebami bielicowymi lub 

brunatnymi eutroficznymi. Ponadto 

siedliska na utworach garbu górno-

kredowego z rędzinami właściwymi 

powstałymi z margli i ich wietrzelin. 

Na siedliskach utrzymuje się zwykle 

optymalny poziom wód gruntowych 

(średnio 1-2 m ppt lub głębiej) lub 

siedliska mogą być okresowo 

nadmiernie wilgotne co wynika z 

budowy gleb tj. zaleganie na różnych 

poziomach profilu słabo-

przepuszczalnych warstw. 

W skład kompleksu wchodzą obszary 

o dużej przydatności rolniczej, 

obejmują gleby o znacznych 

wartościach użytkowych lecz 

wymagające większych nakładów 

agrotechnicznych. Wskazane jest 

utrzymanie obszarów w użytkowaniu 

rolnym. Ewentualne przeznaczenie 

pod inne formy użytkowania powinny 

uwzględniać ewentualną 

przyrodniczą wartość siedliska i/lub 

klasyfikację bonitacyjna gleb. 

 

Kompleks pszenny wadliwy 

Obejmuje obszary  o  glebach   

średnio  zwięzłych  i zwięzłych , 

które nie są zdolne do   

magazynowania większych ilości 

wody i w pewnych  okresach  

wykazują jej niedobór. Należą  tu  

gleby  zwięzłe  płytkie  (o  

stosunkowo  ciężkim  składzie 

mechanicznym) zalegające na 

zbyt przepuszczalnym  podłożu,  

co może powodować ich  

przesychanie w uboższych w 

wodę okresach, należą tu  

również gleby średnio  zwięzłe i 

zwięzłe głębokie  zlokalizowane  

na  terenach  narażonych  na 

procesy erozyjne, względnie  

na  erozję  połączoną  z 

nadmiernym  odwodnieniem  w o 

kresie wegetacyjnym . 

 

Siedliska wzniesień i ich silnie  

nachylonych zboczy na utworach  

garbu górno kredowego  z rędzinam i  

czarno ziemnym i ciężkim i 

podścielonym i wietrzelinami margli, 

ewentualnie siedliska starszych , 

piaszczysto -żwirowych  tarasów 

akumulacyjnych z glebami w typie 

czarnych  ziem  zdegradowanych  

powstałych z piasków gliniastych  

lekkich  na piaskach  i żwirach . 

Lokalnie również siedliska terenów 

płaskich aluwialnych  den dolinnych z 

glebami w typie mad powstałych z glin  

średnich  i ciężkich podścielonych  

piaskami luźnym i lub słabo 

gliniastymi. Są to obszary okresowo  

za suche o  zwykle głębokim  

poziomie wód gruntowych 

(najczęściej poniżej 2m ppt, lokalnie 

płycej), tym  samym  woda gruntowa 

słabo  oddziałuje na siedlisko, które 

uzależnione jest głównie od opadów. 

W skład kompleksu wchodzą  

obszary o  średniej przydatności  

rolniczej, dla których  zalecane jest  

utrzymanie użytkowania rolnego .  

Ewentualne przeznaczanie pod inne  

formy użytkowania po winny  

uwzględniać przyrodniczą wartość  

siedliska i/lub klasyfikację  

bonitacyjną gleb. 
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5 

Kompleks żytni dobry 

Obejmuje tereny, w obrębie 

których gleby 

wyróżniają się lżejszym  składem 

mechanicznym i mniejszą 

urodzajnością od zaliczanych do 

kompleksu żytniego bardzo 

dobrego. Wykazują one znaczną 

wrażliwość 

na suszę w różnych okresach  

sezonu 

wegetacyjnego i mniejszą 

zawartość składników 

pokarmowych dla roślin, 

najczęściej są głęboko 

wyługowane i 

zakwaszone. Wartość użytkowa 

jest w dużym 

stopniu uzależniona od ilości i 

rozkładu opadów 

atmosferycznych. 

Siedliska terenów o różnym  stopniu 

nachylenia w obrębie aluwialnych den 

dolinnych z glebami w typie mad, a 

także siedliska starszych  tarasów 

akumulacyjnych, ewentualnie 

fluwioglacjalnych - piaszczysto - 

żwirowych wysoczyzn, z glebami w 

typie gleb brunatnych właściwych  

bądź 

wyługowanych, czarnych  ziem  

zdegradowanych i gleb bielicowych. 

Wszystkie gleby po wstały z piasków 

gliniastych  i lekkich  podścielonych 

utworami przepuszczalnymi, tj. 

różnoziarnistymi piaskami i żwirami, 

wyjątkowo tylko glinami. Siedliska 

odznaczają się albo optymalnym 

poziomem  wody gruntowej 1-2m ppt 

lokalnie płycej) lub też są o kresowo 

nadmiernie suche (poniżej 2m ppt), 

zwłaszcza gleby bielico we i brunatne 

wyługowane. 

W skład kompleksu wchodzą 

obszary o średniej przydatności 

rolniczej, stosunkowo łatwe do 

uprawy lecz wymagające 

stosowania dużych  dawek nawozów 

organicznych dla podniesienia 

plonów. Zalecane jest utrzymanie 

użytkowania rolnego. Ewentualne 

przeznaczanie pod inne formy 

użytkowania powinny uwzględniać 

przyrodniczą wartość siedliska i/lub 

klasyfikację bonitacyjną gleb. 

2z 

Kompleks użytków zielonych 

średnich 

W skład kompleksu wchodzą łąki 

i pastwiska na glebach mających 

gorsze [jednakże jeszcze 

stosunkowo dobre] właściwości 

fizyczne i chemiczne Iub gorsze 

warunki fizjograficzne od 

kompleksu użytków zielonych 

bardzo dobrych i dobrych. 

Najczęściej stosunki wodne nie 

są w pełni uregulowane są albo 

okresowo za suche Iub tez 

okresowo nadmiernie wilgotne. 

Są to kompleksy odpowiednie 

dla łąk przeważnie dwukośnych, 

zwykle dogodne w uprawie o 

ewentualnie utrudnionym 

użytkowaniu ze względu na 

uwarunkowania lokalne. 

Siedliska aluwialnych Iub aluwialno-

deluwialnych den dolinnych, w 

mniejszym stopniu starszych, 

piaszczysto-żwirowych tarasów 

akumulacyjnych, z przewagą gleb w 

typie mad wytworzonych z różnych 

utworów gliniastych podścielonych 

piaskami, żwirami, iłami bądź pyłami. 

Lokalnie występują gleby w typie 

czarnych ziem powstałych z piasków 

gliniastych lekkich na piaskach 

luźnych i słabo gliniastych Iub gleby 

murszaste wytworzone z piasków 

słabo gliniastych na piaskach luźnych 

na siedliskach najczęściej kształtuje 

się optymalny poziom wód 

gruntowych z możliwością znacznych 

wahań tych wód. W dolinach mogą 

podlegać okresowym zalewom 

rzecznym. Rzeźba terenu zwykle 

płaska jednak z możliwością 

występowania lokalnych zagłębień, 

korzeni, krzaków, kamieni itp. 

Jest to kompleks o średniej 

przydatności użytkowej, dla którego 

wskazane jest utrzymanie w 

systemie trwałych użytków zielonych, 

z zakazem zajmowania łąk na rzecz 

gruntów ornych i z ewentualnym 

przywróceniem użytków zielonych w 

przypadku obecnego zajęcia siedlisk 

przez grunty orne, zwłaszcza w 

strefie międzywala Odry. 

tereny 

zatropo-

genizowane 

Tereny intensywnie 

zainwestowane przemysłowe, na 

których występuje większe 

nagromadzenie zieleni wysokiej 

Wszystkie obszary odznaczają się 

znaczną dewastacją i degradacją 

środowiska przyrodniczego w 

zakresie wszystkich jego 

komponentów. Zmiany środowiskowe 

są nieodwracalne, bardzo niski 

jest potencjał regeneracyjny, 

dewastacja spowodowała przerwanie 

naturalnych powiazań funkcjonalno-

przestrzennych miedzy 

poszczególnymi komponentami. 

Brak przeciwwskazań dla różnych 

form zainwestowania, zwłaszcza dla 

kształtowania zabudowy, ze względu 

na brak Iub niewielką wartość dla 

rolnictwa oraz małą wartość 

przyrodniczą. Na terenach 

zabudowanych konieczne 

wprowadzenie enklaw 

przyrodniczych rewitalizujących 

przestrzeń. Obszary zainwestowane 

należy odgradzać od terenów o 

większych walorach przyrodniczych. 

Wszelkie formy zainwestowania 

powinny uwzględniać zachowanie 

elementów zieleni wysokiej, przy 

czym należy uwzględnić możliwość 

dopuszczenia cieć pielęgnacyjnych i 

usuwania drzew, które zagrażają 

bezpieczeństwu ludzi Iub mienia w 

istniejących obiektach budowlanych i 

Tereny intensywnie 

zainwestowane, w skład których 

wchodzą obszary różnych form 

zabudowy. Tereny posiadają 

wyjątkowo niewielką wartość dla 

kształtowania zieleni miejskiej 

urządzonej 

Tereny stanowiące obszary o 

dużym udziale zieleni 

urządzonej, parki, cmentarze, 

ogródki działkowe 

Tereny zainwestowane o 

zabudowie luźnej, głównie 

jednorodzinnej, odznaczające się 

różnym stopniem przekształcenia 

siedlisk naturalnych 
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Tereny zdewastowane 

odbudowujące potencjał 

przyrodniczy na drodze wtórnej 

sukcesji ekologicznej 

które zagrażają bezpieczeństwu 

ruchu drogowego oraz kolejowego 

albo bezpieczeństwu żeglugi. 

Źródło: „Opracowanie Ekofizjograficzne Podstawowe”, 2015r. 

Przez obszar rewitalizacji przebiega korytarz ekologiczny „Dolina Górnej Odry” o kodzie 

KPd-19, „Dolina Odry” o znaczeniu międzynarodowy, a także „Odra”. 

W granicach obszaru rewitalizacji znajduje się kilka obszarów węzłowych tj. Park 

Nadodrzański, Wyrobisko Piast, Park na Wyspie Bolko – część poza ogrodem zoologicznym, 

Wyrobisko Bolko oraz w sąsiedztwie Łąki na południe od Nowej Wsi Królewskiej. 

W obrębie obszaru rewitalizacji został utworzony użytek ekologiczny tj. „Kamionka Piast”. W 

sąsiedztwie obszaru utworzono użytek ekologiczny „Łąki w Nowej Wsi Królewskiej”. Jako 

proponowane użytki ekologiczne stanowią uzupełnienie istniejących form o tereny sąsiadujące z nimi, 

zatem stanowiłoby to powiększenie użytku „Kamionka Piast” i „Łąki w Nowej Wsi Królewskiej”. 

Dodatkowo, zgodnie z „Ekspertyzą kierunków rozwoju sieci opolskich rezerwatów przyrody” (Opole, 

2021) w obrębie obszaru rewitalizacji znajduje się projektowany rezerwat przyrody „Nowa Wieś 

Królewska”. 

W obrębie obszaru rewitalizacji występuje 27 pomników przyrody ożywionej (niemal wszystkie 

występujące w obrębie miasta pomniki) o nr. rej woj.: 377, 437, 486, 487, 521, 522, 523, 524, 525, 

526, 527, 528, 868, 869, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 943,944, 958, 974, 1011, 1015. 

Na obszarze rewitalizacji i w sąsiedztwie zlokalizowane są siedliska 6510 - zbiorowiska 

trwałych użytków zielonych, muraw, wrzosowisk i torfowisk, w tym siedlisko łąk świeżych, 

siedliska 3150 - Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z 

Nympheion, Potamion, siedliska 91E0 - Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe, 

siedliska 91F0 - Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum), siedliska 3270 - 

Zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p. 

Ponadto występują na przedmiotowym obszarze zbiorowiska roślinne tj. zespół zanokcicy 

skalnej i murowanej (Potentillion cauliescentis).  

Spośród siedlisk roślin naczyniowych na obszarze objętym rewitalizacją oraz w sąsiedztwie 

znajdują się: smagliczka kielichowata (Alyssum alyssoides), bluszcz pospolity (Hederea 

hedelix), barwinek pospolity (Vinca minor), rzepik wonny (Agrimonia procera), żabiniec 

lancetowaty (Alisma lanceolatum), rdestnica nawodna (Potamogeton nodosus), listera jajowata 

(Listera ovata), pięciornik wyprosowany (Potentilla recta), ośmiał mniejszy (Cerinthe minor), 

kukułka (storczyk) krwista (Dactylorhiza incarnata), miłek letni (Adonis aestivalis), kruszczyk 

błotny Epipactis palustris, centuria nadobna Centaurium pulchellum, wilżyna ciernista Ononis 

spinosa, śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis, zaraza czerwonawa Orobanche lutea, 

turówka wonna Hierochloë odorata, czosnek niedźwiedzi Allium ursinum, grzybienie białe 

Nymphaea alba. Ponadto znajdują się stanowiska grzybów tj. purchawica olbrzymia 

(Langermannia gigantea) i czarka szkarłatna (Sarcosycypha coccinea), smardz półwolny 

Morchella gigas.  
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Na obszarze rewitalizacji i w sąsiedztwie występują stanowiska i siedliska (miejsca rozrodu) 

ssaków tj. borowiec wielki (Nyctalus noctula), mroczek późny (Eptesicus serotinus), nocek 

duży (Myotis myotis), nocek rudy (Myotis daubentoni), mopek zachodni (Barbastella 

barbastellus), bóbr (Castor fiber), wydra (Lutra lutra), mroczek posrebrzany (Vespertilio 

murinus), jeż zachodni (Erinaceus europaeus), gacek brunatny (Plecotus auritus), karlik 

większy (Pipistrellus nathusii), karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus), wiewiórka pospolita 

(Sciurus vulgaris), nocek wąsatek (Myotis mystacinus), karlik drobny (Pipistrellus pygmaeus); 

ptaków tj. kuropatwa (Pedrix pedrix),  dzięcioł zielonosiwy (Picus canus), zimorodek (Alcedo 

atthis), przepiórka zwyczajna (Coturnix coturnix), muchołówka białoszyja (Ficedula albicollis), 

dzięcioł białoszyi (Dendrocopos syriacus), strumieniówka (Locustella fluviatilis), świerszczak 

(Locustella naevia), kląskawka (Saxicola rubicola), pokrzywnica (Prunella modularis), brzęczka 

(Locustella luscinioides), rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus), białorzytka (Oenanthe 

oenanthe), czubatka (Lophophanes cristatus), brzęczka (Locustella luscinioides), kszyk 

(Gallinago gallinago), bekasik (Lymnocryptes minimus), czeczotka (Acanthis flammea), 

błotniak stawowy (Circus aeruginosus), wodnik (Rallus aquaticus), bączek (Ixobrychus 

minutus), pokląskwa (Saxicola rubetra), grubodziób (Coccothraustes coccothraustes), dzięcioł 

zielony (Picus viridis), dzięcioł czarny (Dryocopus martius), perkoz dwuczuby (Podiceps 

cristatus), trzciniak (Acrocephalus arundinaceus), krętogłów (Jynx torquilla), remiz (Remiz 

pendulinus(, rybitwa rzeczna (Sterna hirundo), mewa śmieszka (Chroicocephalus ridibundus), 

uszatka (Asio otus), derkacz (Crex crex), kokoszka (Gallinula chloropus), kowalik (Sitta 

europaea), modraszka (Cyanistes caeruleus), mazurek (Passer montanus), piecuszek 

(Phylloscopus trochilus), pierwiosnek (Phylloscopus collybita), piegża (Sylvia curruca), 

bogatka (Parus major), łabędź niemy (Cygnus olor), trznadel złotawy (Emberiza aureola), 

dzwoniec (Chloris chloris), gąsiorek (Lanius collurio), pliszka siwa (Motacilla alba), kapturka 

(Sylvia atricapilla), jarzębatka (Sylvia nisoria), cierniówka (Sylvia communis), perkoz 

rdzawoszyi (Podiceps grisegena), zausznik (Podiceps nigricollis), zaganiacz (Hippolais 

icterina), zięba (Fringilla coelebs); płazów tj. ropucha zielona (Bufo viridis), grzebiuszka ziemna 

(Pelobates fuscus), kompleks żab zielonych (Rana esculanta complex), ropucha szara (Bubo 

bufo), grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus), kumak nizinny (Bombina bombina), rzekotka 

drzewna (Hyla arborea), żaba wodna (Pelophylax esculentus), żaba jeziorkowa (Pelophylax 

lessonae), żaba śmieszka (Pelophylax ridibundus), traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris), 

żaba trawna (Rana temporaria), owadów tj. ważka (Orthetrum coerulescens), motyl (Papilio 

machaon), biegacz Scheidlera (Carabus Scheidlera), pachnica dębowa (Osmoderma eremita), 

czerwończyk nieparek (Lycaena dispar), ryb tj. śliz pospolity (Barbatula barbatula), różanka 

europejska (Rhodeus amarus), różanka pospolita (Rhodeus sericeus), koza (Cobitis taenia), 

minóg strumieniowy (Lampetra planeri).  

Z uwagi na występowanie na obszarze rewitalizacji wysokich walorów fizjonomicznych 

krajobrazu, projekt GPR uwzględnia zapisy dokumentu pn. "Waloryzacja krajobrazu naturalnego 

województwa opolskiego wraz z programem czynnej i biernej ochrony". 
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2.1.7. Walory kulturowe i zabytkowe 

Obszar rewitalizacji to najstarsza część miasta, historycznie ukształtowany, zabytkowy układ 

urbanistyczny w znacznej części objęty ochroną konserwatorską. Znajdują się tu obiekty wpisane do 

rejestru zabytków, ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków. Na szczególną uwagę zasługują tu takie 

zabytki jak: Opole w granicach średniowiecznego założenia miasta, Wyspa Bolko, Park Miejski 

„Pasieka”, cmentarze, strefy ochrony ekspozycji, strefy ochrony krajobrazu kulturowego, strefy ścisłej 

ochrony konserwatorskiej, stanowiska archeologiczne. Obszar rewitalizacji ma niezwykły potencjał 

kulturowy.  

2.1.8. Stan i źródła zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego 

Na podstawie analizy struktury funkcjonalno-przestrzennej Opola można stwierdzić, że w 

obszarze rewitalizacji występują obszary koncentracji zabudowy mieszkaniowej, usługowej 

przemysłowej w kilku zespołach (strefach).  

Obszar rewitalizacji obejmuje całe Śródmieście tj. najstarszą część miasta – Rynek, Pasiekę 

oraz obszar ograniczony Odrą, liniami kolejowymi i ulicą Nysy Łużyckiej. W tej strefie zlokalizowane 

są różne usługi, w tym handlu, gastronomii, administracji, kultury, nauki, a także zabudowa 

mieszkaniowa wielorodzinna i w niewielkim stopniu jednorodzinna.  

W granicach opracowania znajduje się również północno-wschodnia strefa zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej obejmuje osiedla: Armii Krajowej, część Malinki, część Chabrów. Jest 

zlokalizowana po wschodniej stronie od Śródmieścia. Przeważnie jest to zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna, z charakterystycznymi budynkami – blokami liczącymi od pięciu do jedenastu 

kondygnacji. Zabudowie mieszkaniowej towarzyszą liczne usługi podstawowe, czyli handlu (w tym 

wielkopowierzchniowego), gastronomii, oświaty, zdrowia itp. stanowią tory kolejowe, które są 

jednocześnie barierą przestrzenną. 

Południowo-wschodnia strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej będąca w 

obszarze opracowania obejmuje część zespołów zabudowy w Nowej Wsi Królewskiej. Jest to duża 

pod względem powierzchni strefa, w której znaczny udział mają użytki rolne oraz wyrobiska 

poeksploatacyjne. Ze względu na charakter zabudowy i usytuowanie włączono tu enklawy zabudowy 

wśród użytków rolnych, oddzielone zbiornikami wodnymi, liniami kolejowymi i drogami. Przeważnie 

zlokalizowana jest tu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, często o charakterze zagrodowym oraz 

drobne usługi. 

Wschodnia strefa przemysłowo-składowa obejmuje tereny przemysłowe pomiędzy ulicą 

Głogowską a linia kolejową. Strefa jest jednorodna pod względem funkcji i zwarta przestrzennie. 

Jak wynika z raportu pt. „Wskaźniki emisji zanieczyszczeń powietrza emitowanych z 

indywidualnych źródeł ciepła” z punktu widzenia oddziaływania na środowisko, podstawowymi 

źródłami emisji zanieczyszczeń do atmosfery na terenach zurbanizowanych są indywidualne 

urządzenia grzewcze zasilane paliwami stałymi. Wprowadzają one pyły i gazy do powietrza. Jako 

przedstawicieli drugiej grupy można wskazać źródła należące do szeroko pojętego sektora 

komunalno-bytowego, takie jak kotły przydomowe, kotły produkujące ciepło dla potrzeb niewielkich 

zakładów, lokali usługowych, warsztatów itp. Emisja zanieczyszczeń wynika zarówno 
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z rodzaju stosowanych paliw jak i stanu technicznego urządzeń oraz jakości obsługi przez swoich 

stałych użytkowników. Stan powietrza jest również kształtowany przez emisje napływową z terenów 

sąsiednich. Teren opracowania posiada wysoko rozwiniętą infrastrukturę techniczną.  

Na podstawie analiz przeprowadzonych na potrzeby „Planu gospodarki niskoemisyjnej” w 

obrębie Opole wg roku bazowego 2016 korzystano z sieci ciepłowniczej, poza tym największe zużycie 

nośnika ciepła dotyczyło gazu, niewiele mniej zużywany był węgiel i energia elektryczna, najmniej 

zużywano węgla i oleju opałowego. 

W rejonie obszaru objętego planem występują zakłady mogące być źródłem emisji 

zorganizowanej obiekty produkcyjne m.in. oczyszczalnia ścieków, Ozas-Esab Sp.z o.o., Nutricia 

Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o., Skład fabryczny Pipelife, Meblopax Sp. z o.o., Wagon Opole Sp. z 

o.o., RUN POLSKO AMERYKAŃSKA SP. Z O.O. QUITO Sp. z o.o. Opolski Zakład Mechaniczny 

OZAM, Selt Sun Protection System- Lakiernia, Lakma Strefa Sp. z o.o., Kamex Sp. z o.o., oraz bazy, 

składy i magazyny m.in. Materiały Budowlane Sp. z o.o., Zakład Utylizacji Odpadów – Remondis Sp. z 

o.o., Energetyk  Sp. z o.o., Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej,  PPHU METALEX 

Beata Kownacka itp.  W sąsiedztwie obszaru znajdują się następujące obiekty produkcyjne m.in. ZND 

CE Sp. z o.o., Zott Polska Sp. z o.o., Vitrobud, Berger Beton Sp. z o.o., Cementownia „ODRA” S.A., 

oraz składy, bazy i magazyny m.in. Cenrum Zagospodarowania Odpadów – ZK S. z o.o.,  Kano Sp. z 

o.o.. Przedmiotowe obiekty, bazy, składy i magazyny w związku z prowadzoną działalnością mogą 

mieć wpływ a kształtowanie jakości  powietrza w rejonie obszaru rewitalizacji. 

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w rejonie opracowania związane jest z emisją 

niezorganizowaną, wywołaną ruchem komunikacyjnym. Lokalne pogorszenie warunków klimatu 

lokalnego i higieny atmosfery występuje w bezpośrednim sąsiedztwie pasów drogowych, w rejonie 

planu źródłem emisji są: ul. Nysy Łużyckiej, Batalionów Chłopskich, K. Sosnkowskiego, Plebiscytowa, 

Ozimska - najbardziej obciążone ruchem pojazdów mechanicznych  oraz ul. Oleska, W. Sienkiewicza, 

Armii Krajowej, Marka z Jemielnicy, Spychalskiego, Piastowska o średnim obciążeniu (ale znacznym 

szczególnie w godzinach szczytu).    

Na obszarze opracowania nie zlokalizowano stacji pomiarowych Państwowego Monitoringu 

Środowiska służącej do monitoringu powietrza. Zgodnie z klasyfikacją stref, obszar objęty projektem 

planu znajduje się w strefie miasto Opole. W strefie, w roku kalendarzowym 2019r. odnotowano 

przekroczenia poziomów dopuszczalnych następujących substancji. tj. PM10 – pomiar 24-godzinny, 

benzo(a)pirenu w pyle PM10, ozonu (D2). Przekroczenia mogły dotyczyć wyników 24-godzinnych lub 

ilości dni w roku z podwyższoną wartością substancji w powietrzu zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu 

[C]. 

Pomiary PM10 opierają się o dwa punkty monitoringowe zlokalizowane na ul. Koszyka oraz na 

os. Armii Krajowej. Pomiary wskazują na wartości średnioroczne 30µg/m3 na stacji przy ul. Koszyka 

oraz 27 µg/m3 na os. Armii Krajowej. Średnioroczne wyniki uzyskane z pomiarów nie wskazują na 

przekroczenie wartości dopuszczalnej 40µg/m3.  

Pomiar pyłu PM2,5 prowadzony był jedynie na stacji na os. Armii Krajowej. Wyniki wskazują na 

wartość średnioroczną 18µg/m3. Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 - 20µg/m3 

ustalony został do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2020 r. (faza II). Wartość uzyskana na stacji os. 
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Armii Krajowej za rok 2019 jest mniejsza niż poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 - w 

roku 2020 wartość PM2,5 nie może przekraczać 20µg/m3. 

Benzo(a)piren jest substancją badaną na stacji os. Armii Krajowej. W roku 2019 poziom 

dopuszczalny benzo(a)pirenu tj. 1ng/m3 został przekroczony -  na stacji wartość średnioroczna 

benzo(a)pirenu wynosiła 3ng/m3 . 

Monitoring wspomagający ocenę, jakości powietrza na terenie miasta dokonywany jest za 

pomocą czujników Airly. Czujniki Airly to niewielkie urządzenia, które mierzą poziom zanieczyszczenia 

powierza na zewnątrz. Sensory odczytują w czasie rzeczywistym serię parametrów na temat 

aktualnego powietrza w lokalizacji, w której są umieszczone. Na terenie miasta zlokalizowane jest 

ponad 40 czujników, umieszczonych zwykle na budynkach użyteczności publicznej. Na obszarze 

rewitalizacji zlokalizowanych jest kilka czujników: na ul. Powstańców Śląskich, na ul. Krakowskiej, ul. 

Kazimierza Pułaskiego, ul. Augustyna Kośnego, ul. Ligonia, ul. Fabryczna, ul. Spacerowa. Czujniki 

pokazują aktualny stan jakości powietrza w punkcie.  

Zgodnie z „Programem ochrony powietrza dla województwa opolskiego” na podstawie oceny 

jakości powietrza za rok 2018 dla strefy miasto Opole wskazano na przekroczenia 24-godzinnego 

stężenia PM10 oraz stężenia średniorocznego B(a)P. 

2.1.9. Klimat akustyczny 

W rozumieniu Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej oceny 

i zarządzania poziomem hałasu, definiowany jest, jako niepożądane lub szkodliwe dźwięki 

powodowane przez działalność człowieka na wolnym powietrzu, w tym hałas emitowany przez środki 

transportu, ruch drogowy, ruch kolejowy, ruch samolotowy.  

Zgodnie z „Mapą akustyczną” obszar objęty opracowaniem znajduje się w zasięgu 

oddziaływania hałasu generowanego przez ruch komunikacyjny wzdłuż ulic. Poziom hałasu w 

granicach obszaru rewitalizacji kształtuje się na poziomie 55-80 dB (wskaźnik LDWN), w porze nocnej 

wynosi 55-75 dB (wskaźnik LN). Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu występują przy ul. 

Spychalskiego, ul. Nysy Łużyckiej, ul. Wrocławskiej, ul. Plebiscytowej, ul. Katowickiej i wynoszą 0-5 

dB, wyższe poziomy tj. 5-10 dB obejmują zabudowania w ciągu ul. Plebiscytowej. W zasięgu 

ponadnormatywnego hałas znajdują się głównie placówki oświatowe i szpitale.  
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Rysunek 9. Poziom hałasu z dróg względem obszaru rewitalizacji 

  

Źródło: Mapa akustyczna Miasta Opola 

 

Hałas kolejowy generowany z linii kolejowej obejmuje głównie tereny przy południowej granicy 

planu. Poziom hałasu kształtuje się w granicach 55-80 dB (wskaźnik LDWN), a w porze nocnej wynosi 

55-70 dB (wskaźnik LN). Im dalej od osi trakcji tym poziom hałasu maleje. Przekroczenia 

dopuszczalnego poziomu hałasu pojedyncze zabudowania mieszkalne na Nowej Wsi Królewskiej. 
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Rysunek 10. Poziom hałasu kolejowego względem obszaru rewitalizacji 

  

Źródło: Mapa akustyczna Miasta Opola 

Wartości dopuszczalne zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 

czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [D].  

2.1.10. Stan i źródła zanieczyszczenia wód 

Monitoring wód na terenie Opola prowadzony jest zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy 

Wodnej. Zgodnie ze zaktualizowanym w 2016 r. Planem gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Odry (zgodnie z nowym podziałem na lata 2016-2021, PIG) obszar objęty rewitalizacją 

położony jest w granicach: 

 Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o numerze PLGW6000110  o dobrym stanie 

wód (chemicznym i ilościowym), niezagrożonej nieosiągnięciem celów środowiskowych 

Ramowej Dyrektywy Wodnej; 

 Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o numerze PLGW6000127 o dobrym stanie 

wód, zagrożonej nieosiągnięciem celów środowiskowych Ramowej Dyrektywy Wodnej, 

 Jednolitej Części Wód Rzecznych (JCWPrz) o kodzie Odra od Osobłogi do Małej Panwi o 

złym stanie wód, zagrożonej osiągnięciem celów środowiskowych Ramowej Dyrektywy 

Wodnej. Celem środowiskowym dla JCWPrz Odra od Osobłogi do Małej Panwi jest dobry 

potencjał ekologiczny, możliwość migracji organizmów wodnych na odcinku cieku (Odry) i 

dobry stan chemiczny. Przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego do 2027r. ze 

względu na brak możliwości technicznych osiągnięcia tego celu. W zlewni JCWP występuje 
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presja niska emisja i hydromorfologia. Wdrożenie skutecznych i efektywnych działań 

naprawczych wymaga szczegółowego rozpoznania wpływu zidentyfikowanej presji i 

możliwości jej redukcji.  

 Jednolitej Części Wód Rzecznych (JCWPrz) o kodzie PLRW60000117929 Kanał Ulgi w 

Opolu o dobrym stanie wód, niezagrożonej nieosiągnięciem celów środowiskowych Ramowej 

Dyrektywy Wodnej; 

 Jednolitej Części Wód Rzecznych (JCWPrz) o kodzie PLRW6000171188949 Swornica o 

złym stanie wód, zagrożonej nieosiągnięciem celów środowiskowych Ramowej Dyrektywy 

Wodnej; 

2.1.11. Emitowanie pól elektromagnetycznych 

Jak wynika z danych Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (2020r.), na terenie Opola 

dopuszczalne poziomy pola elektromagnetycznego nie są przekroczone. Zmierzona średnia wartość 

składowej elektrycznej wyniosła we wszystkich punktach pomiarowych na terenie miasta mniej niż 0,8 

E [V/m], przy dopuszczalnej wartości 7 V/m. Średni poziom promieniowania elektromagnetycznego, 

na obszarze rewitalizacji wynosił 0,45 V/m. Punkty pomiarowe zostały zlokalizowane na ul. 

Ściegiennego, Piastowskiej, Krakowskiej, Katowickiej. Na podstawie prowadzonych pomiarów 

stwierdzono brak przekroczeń ocenionych w odniesieniu do Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w 

sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku [E] oraz Rozporządzeniu 

Ministra Klimatu w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku [F]. 

2.1.12. Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. z późń. zm. Prawo Ochrony Środowiska [I] 

historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi to zanieczyszczenie ziemi, które zaistniało przed 

dniem 30 kwietnia 2007 r. lub wynika z działalności, która została zakończona przed dniem 30 

kwietnia 2007 r., jak również szkoda w środowisku w powierzchni ziemi w rozumieniu art. 6 pkt 11 lit. c 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie [K], która 

została spowodowana przez emisję lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej niż 30 lat. Rejestr 

historycznych zanieczyszczeń ziemi prowadzi Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska na podstawie 

m.in. wykazu historycznych zanieczyszczeń ziemi prowadzonego przez starostę. Ważną kwestią jest 

fakt, że właściciel gruntu, który na swoim terenie stwierdzi historyczne zanieczyszczenie, jest 

zobowiązany niezwłocznie zgłosić to do RDOŚ (art. 101e ust. 1). Takiego rodzaju zgłoszenia mają 

charakter uzupełniający do obowiązkowych działań starosty. Właściciel powierzchni ziemi, na której 

występuje historyczne zanieczyszczenie jest zobowiązany do przeprowadzenia remediacji, czyli 

usunięcia lub zmniejszenia ilości substancji powodujących ryzyko w taki sposób, aby teren 

zanieczyszczony był bezpieczny dla zdrowia ludzi i stanu środowiska. Właściciel nieruchomości w 

oparciu o informacje o charakterze, skali, rodzaju historycznego zanieczyszczenia zobowiązany jest 

do opracowania projektu planu remediacji i jego ustalenia z regionalnym dyrektorem ochrony 

środowiska. Na terenie powiatu opolskiego, a więc w obszarze opracowania również, nie 
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zidentyfikowano potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. W związku z tym, 

starosta nie sporządził wykazu przedmiotowych zanieczyszczeń. 

3. ANALIZA PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI 

3.1. Istniejące problemy środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 

projektu dokumentu 

Jako główne przyczyny przekroczeń dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń, szczególnie 

pyłu i benzo(a)pirenu, na obszarze rewitalizacji, wskazywane są emisje ze źródeł komunalnych oraz 

transportu drogowego. Ocenia się, że większy udział mają zanieczyszczenia komunikacyjne niż 

zanieczyszczenia komunalne, z uwagi na to, że wg. „Planu gospodarki niskoemisyjnej” w obrębie 

Opole wg roku bazowego 2016 korzystano z sieci ciepłowniczej (ok. 40%), największe zużycie 

nośnika ciepła dotyczyło gazu (ok. 23%), niewiele mniej zużywany był węgiel (ok. 18%), i energia 

elektryczna (ok. 15%), najmniej zużywano drewna (ok. 6%) i oleju opałowego (niecały 1%). Aktualnie 

sytuacja może być korzystniejsza z uwagi na wymianę pieców w gospodarstwach domowych (w 

ramach dotacji Urzędu Miasta). Istotną rolę mają również zakłady przemysłowe na obszarze 

rewitalizacji, prowadzące działalność w zakresie produkcji, ale również działalność usługową lub 

handlową. Funkcjonowanie zakładów wiąże się również z obsługa komunikacyjną.  

Szacuje się, że na obszarach miejskich, źródła komunalne odpowiedzialne są głównie za emisję 

benzo(a)pirenu, natomiast transport drogowy jest główną przyczyną wysokiego poziomu pyłu i 

dwutlenku azotu. Szczególna uciążliwość ruchu drogowego wynika ze sposobu wprowadzania 

zanieczyszczeń do powietrza (nisko nad ziemią), znacznego natężenia ruchu samochodowego oraz 

przebiegu dróg pomiędzy gęstą zabudową miejską. 

Warunki zamieszkiwania na obszarze rewitalizacji pogorszone są za sprawą zanieczyszczenia 

atmosfery gazami oraz pyłami. Zwarta zabudowa powierzchni terenu obiektami o dużej kubaturze 

wpływa modyfikująco na pole wiatru. Szczególnie problematyczne jest przewietrzanie terenów zwartej 

zabudowy. Dominujące kierunki wiatru nie sprzyjają przewietrzaniu w północnych, północno-

wschodnich i wschodnich terenach obszaru rewitalizacji tj. osiadla Chabry, osiedla Armii Krajowej i 

Malinki. Konieczne byłyby modyfikacje warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w celu 

utworzenia korytarza przewietrzającego. 

Na obszarze rewitalizacji przeważają tereny intensywnie zainwestowane, w skład których 

wchodzą obszary różnych form zabudowy. Tereny posiadają wyjątkowo niewielką wartość dla 

kształtowania zieleni miejskiej urządzonej1. Zatem obszar rewitalizacji, w tym ścisłe centrum Opola, 

które jest szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju miasta mogą z czasem stać się miejscem 

nieatrakcyjnym dla swoich mieszkańców. Mieszkańcy coraz bardziej zaczynają dostrzegać potrzebę 

miejsc do wypoczynku i rekreacji znajdujących się w obrębie miejsca zamieszkania. 

W wielu badaniach wykazano, że tereny zieleni korzystnie wpływają na stan psychofizyczny 

ludzi, poprawiają ich samopoczucie i pomagają obniżyć poziom stresu. Są miejscem relaksu, 

wypoczynku i spotkań ze znajomymi, a więc dostarczają szeregu usług ekosystemów. Do tych usług 

                                                      
1 Zgodnie z „Opracowaniem ekofizjograficznym” (2015r.) 
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można zaliczyć usługi kulturowe, czyli te dotyczące wszelkich form obcowania ludzi z przyrodą, ale 

również usługi zaopatrujące (np. uprawę roślin, hodowlę zwierząt) oraz regulacyjne i podtrzymujące 

(np. regulację klimatu, oczyszczanie powietrza, regulację cykli hydrologicznych, a także obniżanie 

temperatury i podwyższanie wilgotności powietrza), co ma szczególnie duże znaczenie w budowaniu 

odporności miast na zmiany klimatu. Szczególnie istotne z punktu widzenia projektowanego GPR są 

funkcje społeczne. 

Warto zauważyć, że nie tylko samo istnienie terenów zieleni w obszarze rewitalizacji jest 

istotne, ważny jest również swobodny dostęp do nich, zapewniony wszystkim mieszkańcom 

(szczególnie osobom starszym i z niepełnosprawnością). Tymczasem zdarza się, że mimo istnienia 

terenu zieleni, ludzie nie mogą z niego swobodnie korzystać z powodu barier fizycznych  (np. drogę 

do parku znacznie utrudnia ruchliwa ulica, odległość lub niemożliwe jest wejście na dany teren z 

powodu ogrodzenia) oraz z powodów psychologicznych (np. towarzyszy nam poczucie zagrożenia lub 

wrażenie „przejęcia” danego terenu przez określoną grupę społeczną). Bariery te są w głównej mierze 

wynikiem uwarunkowań instytucjonalnych. Nierównomierne rozmieszczenie terenów zieleni oraz 

istnienie wyżej wymienionych barier sprawiają, że pewne grupy społeczne są mniej uprzywilejowane 

od innych i mają znacznie gorszy dostęp do terenów zieleni (np. ze względu na wiek, ograniczenia w 

poruszaniu się), co przekłada się na ich gorszy stan zdrowia i jakość życia. Co więcej, teren zieleni 

powinien być nie tylko dostępny, ale również atrakcyjny, tak by jego wygląd i wyposażenie spełniały 

oczekiwania poszczególnych grup mieszkańców obszaru (dzieci, młodzieży, osób dorosłych i tych w 

podeszłym wieku, a także niepełnosprawnych).  

Bilans terenów zieleni urządzonej tj. terenów ogólnodostępnych, sprzyjających rekreacji i 

wypoczynkowi jest dodatni. Analizując wskaźnik minimalnej powierzchni zieleni na jednego 

mieszkańca (przyjęty 8m2/m) to jest on osiągnięty w dwóch dzielnicach tj. Armii Krajowej i Nadodrzu, a 

więc tam, gdzie utworzone zostały duże parki miejskie. W pozostałych dzielnicach wskaźnik ten jest 

niższy niż 8 m2/m lub tereny zieleni urządzonej nie występują. Problemem nie jest zatem brak 

większych terenów zieleni, ale tych mniejszych dostępnych w zasięgu miejsca zamieszkania (do 15 

min. pieszego dojścia) tj. parków dzielnicowych (ok. 10 ha) oraz tworzenie zieleńców i skwerów o 

powierzchni min. 0,5 ha.  

Ponadto tereny zieleni pozwalają ograniczać, a przynajmniej łagodzić poziom zanieczyszczenia 

powietrza oraz wysokie temperatury, na które narażeni są mieszkańcy obszaru rewitalizacji. Tereny 

zieleni poprawiają ogólną jakość życia mieszkańców. 

Kolejnym aspektem istotnym z punktu widzenia rozwoju obszaru rewitalizacji jest wzrost temperatury 

powietrza w przyziemnej warstwie atmosfery w stosunku do temperatury  powietrza  za  miastem.  

Zjawisko  to,  nazywane  miejską wyspą ciepła. Na obszarze zabudowanym istnieje szereg czynników, 

które ograniczają takie procesy. Pierwszym z nich jest unosząca ilość aerozoli, która hamuje 

wypromieniowanie z powierzchni ziemi. Aerozole wpływają także na większe zachmurzenie, co 

jeszcze bardziej zmniejsza wypromieniowanie ciepła. Kolejnym przykładem jest promieniowanie 

krzyżowe budowli miejskich wzajemnie nagrzewających się wskutek napromieniowania sąsiednich 

ścian. Powstaje inwersja termiczna hamująca pionową wymianę powietrza, która umacnia wyspę 

ciepła. 
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Obszar rewitalizacji znajduje się w zasięgu oddziaływania hałasu generowanego przez ruch 

komunikacyjny wzdłuż ulic. Poziom hałasu w granicach obszaru rewitalizacji kształtuje się na poziomie 

55-80 dB. Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu występują przy ul. Spychalskiego, ul. Nysy 

Łużyckiej, ul. Wrocławskiej, ul. Plebiscytowej, ul. Katowickiej i wynoszą 0-5 dB, wyższe poziomy tj. 5-

10 dB obejmują zabudowania w ciągu ul. Plebiscytowej. W zasięgu ponadnormatywnego hałas 

znajdują się głównie placówki oświatowe i szpitale. Linia zabudowy budynków mieszkalnych 

usytuowana jest zbyt blisko krawędzi jezdni. Konieczne byłoby zastosowanie środków technicznych 

obniżających poziom hałasu w stosunku do zabudowy chronionej akustycznie. Za emisję hałasu 

odpowiada stale rosnąca liczba pojazdów, zbyt duże prędkości rozwijane przez kierowców oraz zły 

stan techniczny dróg i pojazdów. 

Na obszarze objętym projektem GPR są zlokalizowane źródła promieniowania 

elektromagnetycznego niejonizującego tj. głównie stacje bazowe telefonii komórkowej. Warunki 

korzystania ze środowiskowa w zakresie generowania promieniowania elektromagnetycznego (PEM) 

oraz zakłóceń radioelektrycznych wymaga spełnienia określonych prawem norm i standardów, a 

funkcjonowanie instalacji wymaga pozwoleń i uzgodnień. Przebieg przedmiotowej stacji wymaga 

ograniczenia w użytkowaniu terenu w jej sąsiedztwie, tak aby zapewnić dostęp do infrastruktury oraz 

zapewnić ochronę przed PEM. 

3.2. Potencjalne zmiany środowiska w przypadku braku realizacji dokumentu 

Analiza zmian, jakie mogą wystąpić w środowisku w przypadku braku realizacji 

projektowanego Gminnego Programu Rewitalizacji Opola (wariant „0”) 

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz 

lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez 

interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. To proces wieloletnich 

przemian przestrzennych, technicznych, społecznych, gospodarczych i ekonomicznych prowadzony 

na obszarze zdegradowanym. Proces tych przemian ma w perspektywie przyczynić się do poprawy 

jakości życia mieszkańców, stanu środowiska naturalnego i kulturowego, przywrócenia ładu 

przestrzennego, ożywienia gospodarczego i odbudowy więzi społecznych. Brak realizacji założeń 

GPR nie pozwoli na wypełnienie założonych celów, kierunków działań i przedsięwzięć, które z 

założenia mają pozytywne następstwa w strefie przestrzennej, społecznej i gospodarczej, jak również 

w środowisku naturalnym.  

W dokumencie Gminnego Programu Rewitalizacji Opola określono problemy, jakie dotykają 

sfery przestrzennej, gospodarczej i społecznej. W sektorach tych zostały przedstawione problemy, 

które pośrednio bądź bezpośrednio są powiązane z problemami środowiska naturalnego, na terenach 

objętych rewitalizacją. Redukcja tych trudności przyczyni się do poprawy jakości stanu środowiska. 

Brak realizacji założeń GPR przyczyni się do pogłębiania występujących na terenie 

zdegradowanym problemów, co spowoduje zastój rozwoju gminy i wzrost niezadowolenia 

mieszkańców, a także marginalizację obszaru w stosunku do innych bardziej rozwiniętych miast. Brak 

realizacji GPR może spowodować też pogorszenie atrakcyjności miasta, ciągły wzrost degradacji 
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budynków użyteczności publicznej, obiektów zabytkowych, spowolnienie rozwoju infrastruktury 

społecznej, oraz terenów zieleni służących wypoczynkowi i rekreacji może przyczynić się do migracji 

ludności z obszarów śródmiejskich na obrzeża, a nawet poza granice miasta.  

Brak realizacji inwestycji zaplanowanych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Opola 

mogłoby spowodować następujące skutki: 

 dalsza degradacja obszaru rewitalizacji, 

 pogarszanie się stanu technicznego obiektów zabytkowych, budynków i infrastruktury 

rekreacyjno - sportowej o dużym znaczeniu dla mieszkańców, 

 pogorszenie się jakości życia mieszkańców spowodowane degradacją przestrzeni publicznych, 

 ryzyko wzrostu występowania patologii społecznych, 

 zwiększone zagrożenie występowania zjawiska wykluczenia społecznego, 

 spadek poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców, 

 niezadowolenie społeczeństwa, 

 wzrost stopnia bezrobocia, 

 pogorszenie jakości życia mieszkańców, a co za tym idzie komfortu życia i zdrowia, 

 pogorszenie się stanu powietrza atmosferycznego poprzez wzrost emisji zanieczyszczeń 

 z pieców c.o. oraz klimatu akustycznego z powodu hałasu komunikacyjnego. powolny lub brak 

rozwoju przestrzeni zielonych służących wypoczynkowi i rekreacji ora zapewniający komfort 

życia. 

Wszelkie transformacje zdefiniowane w Gminnym Programie Rewitalizacji niosą za sobą 

pozytywny efekt w postaci pokonywania takich negatywnych zjawisk jak np.: degradacja obszaru, 

pogorszenie jakości środowiska, niezadowolenie społeczeństwa czy problem wyludnienia 

śródmieścia. Należy przyjąć, iż realizacja celów GPR doprowadzi do ogólnej poprawy stanu 

środowiska przyrodniczego, zdrowia i jakości życia mieszkańców Opola w związku z czym jest ona 

niezbędna. 

3.3. Założenia rewitalizacyjne dla obszaru objętego opracowaniem 

Obszar rewitalizacji usytuowany jest w tej części miasta, która charakteryzuje się zarówno 

znacznym potencjałem, jak też występowaniem różnorodnych problemów, co zostało już 

zdiagnozowane podczas opracowywania dokumentów strategicznych lub planistycznych Opola. 

Ogólnie można stwierdzić, że jest to wyróżniający się znaczną gęstością zaludnienia, wysoką 

intensywnością zabudowy i występowaniem wielu aktywności gospodarczych, społecznych, a także 

najwyższą liczbą zabytków. Przeważająca część obszaru to funkcjonalne śródmieście Opola, które 

ma niezwykły potencjał, ponieważ znajdują się tu atrakcyjne tereny mieszkaniowe, liczne ważne 

obiekty usługowe, w tym infrastruktury społecznej, a także historycznie ukształtowane zespoły 

urbanistyczne.  

W obszarze rewitalizacji w sferze społecznej przeprowadzono wieloetapowe badania, na 

podstawie których obliczono syntetyczny wskaźnik koncentracji negatywnych zjawisk i wytypowano 10 

jednostek urbanistycznych: Śródmieście, Malinka, Stare Miasto, Zaodrze, Armii Krajowej, Chabry, 
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Nowa Wieś Królewska, Grudzice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Nadodrze. W pozostałych 

jednostkach urbanistycznych również występowały zjawiska negatywne, ale w mniejszym stopniu. Na 

potrzeby badań sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej 

diagnozowano, czy występuje bądź nie określone zjawisko.  

Określenie potrzeb rewitalizacyjnych wynika przede wszystkim z problemów, które zostały 

zidentyfikowane podczas prowadzonych badań na potrzeby szczegółowej diagnozy. W związku z tym 

w pierwszej kolejności należy wskazać, że obszar rewitalizacji powinien być miejscem bardziej 

atrakcyjnym do stałego zamieszkania, ponieważ w porównaniu z pozostałą częścią miasta bardzo 

szybko się wyludnia. Wiadome jest, że depopulacji nie uda się zatrzymać, ale złagodzenie skali tego 

zjawiska jest potrzebą obszaru rewitalizacji. Jednocześnie zauważyć należy, iż obszar rewitalizacji, 

podobnie jak całe miasto, zmienia strukturę wieku i z roku na rok przybywa seniorów. W związku z 

tym pilną potrzebą jest dostosowanie obiektów i przestrzeni pod względem dostępności dla osób o 

szczególnych potrzebach i dotyczy to zarówno budownictwa mieszkaniowego, obiektów infrastruktury 

społecznej, przestrzeni publicznych, a także świadczonych usług. 

W związku z tym obszar rewitalizacji będzie stanowić przykład nowoczesnej przestrzeni, która 

jest atrakcyjna do życia, dostępna. Na atrakcyjność tę składa się wiele czynników, ale dominują tu 

zagadnienia odnoszące się do podaży wysokiej jakości terenów mieszkaniowych, tworzenia 

sprzyjających warunków do powstawania wielu, różnorodnych miejsc pracy, zagwarantowania 

ogólnodostępnej przestrzeni do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców, poprawy funkcjonalności i 

atrakcyjności przestrzeni publicznej, a także nowoczesnej, sprawnej infrastruktury społecznej, 

technicznej i komunikacyjnej. Nowoczesne miasto musi sprostać współczesnym wyzwaniom, jakimi są 

najnowsze technologie i rozwiązania wykorzystywane do codziennego funkcjonowania mieszkańców 

mające na celu uwzględniać nowe formy aktywności gospodarczej, mobilność mieszkańców, co wiąże 

się z nowym, zdrowym stylem życia. Zdrowie mieszkańców jest jednym z priorytetów uwzględnianym 

w wielu dokumentach na różnych szczeblach administracji. Zdrowiu służy środowisko przyrodnicze, 

które przy powszechnie stwierdzonych, niekorzystnych zmianach klimatycznych wymaga szczególnej 

troski. Dlatego poprawa standardów środowiskowych i ograniczenia wszelkich czynników szkodliwych 

dla zdrowia ludzi, a także budowa systemu zieleni miejskiej jest bardzo ważnym elementem 

określonej wizji obszaru rewitalizacji. 

W zakresie czasowym badań istotna jest ciągłość, ponieważ wszelkie procesy zachodzące w 

rozwoju społeczno-przestrzennym miast wymagają stałej obserwacji. Dlatego, żeby zrozumieć 

przyczyny kryzysu należy cyklicznie prowadzić badania, które pozwolą na uchwycenie pewnych 

trendów w poszczególnych zjawiskach zachodzących na obszarze rewitalizacji. Dodatkowo w GPR 

ważną kwestią jest monitoring, który również będzie oparty o badania i analizy prowadzone regularnie, 

cyklicznie i w takim samym zakresie.  

3.4. Analiza i ocena potencjalnych znaczących oddziaływań 

Przedmiotowy projekt GPR wskazuje przedsięwzięcia, jakie mają być realizowane na 

przedmiotowym obszarze w celu skutecznej i długofalowej rewitalizacji. Prognoza oddziaływania na 

środowisko analizuje czy zaproponowane w projekcie GPR przedsięwzięcia mogą znacząco 

oddziaływać na środowisko, w tym zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na 
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środowisko zgodnie z katalogiem przedsięwzięć zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [G].  

Kwalifikację w niniejszej Prognozie dokonano na podstawie dostępnych informacji – ogólnego 

założenia przedsięwzięcia, jednocześnie wskazuje się, że poza strategiczną oceną oddziaływania na 

środowisko, dla przedsięwzięć (inwestycji) obowiązuje ocena oddziaływania na środowisko. 

Kwalifikacja przedsięwzięcia (inwestycji) odbywa się wówczas poprzez screening środowiskowych, 

który uwzględnia uwarunkowania techniczne i technologiczne planowanej inwestycji, o których na etapie 

niniejszej Prognozy oddziaływania na środowisko nie wiadomo. Skutkiem właściwego 

skategoryzowania przedsięwzięcia będzie konieczność lub brak konieczności przeprowadzenia 

procedury oceny   oddziaływania   na   środowisko   w   postępowaniu   w sprawie   wydania   decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach. Dla przedsięwzięć niewynikających z katalogu Rozporządzeniu 

Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [G] nie ma 

konieczności uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

W strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko na etapie niniejszej Prognozy oceniono 

potencjalne oddziaływania, jakie mogą wystąpić w związku z projektowanymi przedsięwzięciami. 

Strategiczna ocena oddziaływania uwzględnia aktualny sposób użytkowania terenu oraz stan 

zabudowy i zagospodarowania terenu. 

Powierzchnia ziemi 

Potencjalne oddziaływanie jakie może wystąpić w związku z realizacją przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych to oddziaływanie związane z zajęciem powierzchni dotychczas niezabudowanej, 

biologicznie czynnej na obiekty budowlane, drogi oraz infrastrukturę techniczną. Potencjalne 

oddziaływanie identyfikuje się tylko w przypadku nowoprojektowanej zabudowy, dróg lub 

infrastruktury, w tym także przebudowy dróg i infrastruktury, w związku ze zwiększeniem powierzchni 

utwardzonej. Potencjalny bezpośredni wpływ na powierzchnię ziemi mogą mieć działania o 

charakterze inwestycyjnym (roboty ziemne/prace budowlane z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu 

mechanicznego). Oddziaływanie w zakresie wykonania podziemnej infrastruktury technicznej wiązać 

się mogą z potencjalnym oddziaływaniem wynikającym z prowadzonych prac ziemnych tj. wykopów, w 

tym ze zdjęcia warstwy próchniczej gleby, która może być wykorzystana po zakończeniu prac.  

Na potencjalne oddziaływania związane z przekształceniem powierzchni ziemi wskazuje się w ramach 

zadań: 

 w kwartale zabudowy Ozimska, Reymonta, Kościuszki, Dubois (przedsięwzięcia 1.1),  

 w kwartale zabudowy Ozimska, Reymonta, Kośnego, Katowicka (przedsięwzięcia 1.2) , 

 w kwartale zabudowy Ozimska, Plebiscytowa, Kani, Drzemały (przedsięwzięcia 1.3), 

 w kwartale zabudowy Oleska, Żeromskiego, Grunwaldzka, Czaplaka (przedsięwzięcia 1.4), 

 w kwartale zabudowy Ozimska, Reymonta, Sempołowskiej, Pl. Kopernika (przedsięwzięcia 1.5); 

 w rejonie ulicy Torowej (przedsięwzięcia 1.6, 

 budowa lub przebudowa budynków służących rozwojowi społecznego budownictwa czynszowego 

(przedsięwzięcie 2.1),  

 rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej (przedsięwzięcie 2.2), 
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 rozwój infrastruktury społecznej - obiekty kultury ( przedsięwzięcie 2.4) – związku z realizacją 

nowych budynków, 

 rozwój infrastruktury społecznej (przedsięwzięcie 2.5) – w związku z realizacją dodatkowej 

przestrzeni uszczelnionej,  

 rewitalizacja ulicy krakowskiej – IV etap (przedsięwzięcie 2.6) – związku z realizacją nowych 

budynków,  

 rozwój infrastruktury społecznej – poprawa jakości i dostępności usług (przedsięwzięcia 2.7),  

 kompleksowa przebudowa ciągów komunikacyjnych (przedsięwzięcia 3.1),   

Powyższe oddziaływania nie mają charakteru znacząco oddziałującego, gdyż przedsięwzięcia 

są realizowane na terenie śródmieścia, trwale przekształconego, bez wartości przyrodniczej.  

Neutralne z punktu widzenia środowiskowego jest zagospodarowanie przestrzeni dotychczas 

zabudowanej tak jak ma to miejsce: 

 w kwartale zabudowy Ozimska, Reymonta, Kościuszki, Dubois (przedsięwzięcie 1.1),  

 w kwartale zabudowy Ozimska, Reymonta, Kośnego, Katowicka (przedsięwzięcie 1.2) , 

 w kwartale zabudowy Ozimska, Reymonta, Kośnego, Katowicka (przedsięwzięcie 1.3), 

 w kwartale zabudowy Oleska, Żeromskiego, Grunwaldzka, Czaplaka (przedsięwzięcia 1.4), 

 w kwartale zabudowy Ozimska, Reymonta, Sempołowskiej, Pl. Kopernika (przedsięwzięcia 1.5),  

 w rejonie ulicy Torowej (przedsięwzięcia 1.6), 

 rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej (przedsięwzięcie 2.2), 

 rozwój infrastruktury społecznej – obiekty kultury (przedsięwzięcie 2.4), 

 rozwój infrastruktury społecznej (przedsięwzięcie 2.5), 

 rewitalizacja ulicy krakowskie – II etap (przedsięwzięcie 2.6), 

 poprawa dostępności przestrzeni publicznych (przedsięwzięcia 2.8), 

 Kompleksowa przebudowa ciągów komunikacyjnych (przedsięwzięcia 3.1),  

 system zieleni miejskiej (przedsięwzięcia 3.2), 

 roboty budowlane, prace konserwatorskie, prace restauratorskie w istniejących budynkach 

(przedsięwzięcie 4.1),  

 poprawa standardów środowiska (przedsięwzięcie 4.2),  

 integracja edukacyjno-kulturalna (przedsięwzięcia 5.1), 

 „Centrum Cementu” (przedsięwzięcie 5.2). 

Pozytywne z punktu widzenia środowiskowego jest w tym wypadku każde rozszczelnienie 

powierzchni służące zwiększeniu bioróżnorodności, odtworzeniu wartości przyrodniczej gleb oraz 

retencji wody w terenie. Obszar śródmieścia jest intensywnie zabudowana, brakuje wolnych 

powierzchni do zagospodarowania zielenią, zatem każda jej forma jest dla danej przestrzeni 

korzystna.  

Zasoby naturalne 

W związku z realizacją przedsięwzięć rewitalizacyjnych, będących przedsięwzięciami 

infrastrukturalnymi, przy ich realizacji mogą być wykorzystywane zasoby naturalne tj. woda, gleba, 

zasoby kopalin, drewno. Zapotrzebowanie będzie dotyczyło nowobudowanej zabudowy lub 
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infrastruktury lub przebudowy istniejącej. Wykorzystywanie zasobów naturalnych wskazuje się w 

ramach zadań: 

 w kwartale zabudowy Ozimska, Reymonta, Kościuszki, Dubois (przedsięwzięcia 1.1), 

 w kwartale zabudowy Ozimska, Reymonta, Kośnego, Katowicka (przedsięwzięcia 1.2), 

 w kwartale zabudowy Ozimska, Plebiscytowa, Kani, Drzemały (przedsięwzięcia 1.3), 

 w kwartale zabudowy Oleska, Żeromskiego, Grunwaldzka, Czaplaka (przedsięwzięcia 1.4), 

 w kwartale zabudowy Ozimska, Reymonta, Sempołowskiej, Pl. Kopernika (przedsięwzięcia 1.5); 

 w rejonie ulicy Torowej (przedsięwzięcia 1.6),  

 budowa lub przebudowa budynków służących rozwojowi społecznego budownictwa czynszowego 

(przedsięwzięcie 2.1),  

 rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej (przedsięwzięcie 2.2), 

 poprawa dostępności przestrzeni publicznych – place miejskie (przedsięwzięci 2.3),  

 rozwój infrastruktury społecznej - obiekty kultury ( przedsięwzięcie 2.4),  

 rozwój infrastruktury społecznej (przedsięwzięcie 2.5),  

 rewitalizacja ulicy krakowskie – IV etap (przedsięwzięcie 2.6) – związku z realizacją nowych 

budynków,  

 rozwój infrastruktury społecznej – poprawa jakości i dostępności usług (przedsięwzięcia 2.7),  

 poprawa dostępności przestrzeni publicznych (przedsięwzięcie 2.8), 

 kompleksowa przebudowa ciągów komunikacyjnych (przedsięwzięcia 3.1) – budowa lub 

przebudowa pętli autobusowych, budowa ścieżek rowerowych,   

 system zieleni miejskiej  (przedsięwzięcia 3.2.); 

 roboty budowlane, prace konserwatorskiej, prace restauratorskie w istniejących budynkach 

(przedsięwzięcie 4.1), 

 Centrum cementu (przedsięwzięcia 5.2) 

Na etapie sporządzenia projektu GPR nie jest możliwe oszacowanie wielkości zużytych 

zasobów, gdyż jest to zależne od rodzaju inwestycji oraz zastosowanych rozwiązań technologicznych.  

Pozytywny i długoterminowy skutek środowiskowy ma zachowanie i wzbogacenie 

bioróżnorodności poprzez nasadzenia zieleni lub wprowadzenie błękitno-zielonej infrastruktury: 

 w kwartale zabudowy Ozimska, Reymonta, Kościuszki, Dubois (przedsięwzięcia 1.1), 

 w kwartale zabudowy Ozimska, Reymonta, Kośnego, Katowicka (przedsięwzięcia 1.2), 

 w kwartale zabudowy Ozimska, Plebiscytowa, Kani, Drzemały (przedsięwzięcia 1.3), 

 w kwartale zabudowy Oleska, Żeromskiego, Grunwaldzka, Czaplaka (przedsięwzięcia 1.4), 

 w kwartale zabudowy Ozimska, Reymonta, Sempołowskiej, Pl. Kopernika (przedsięwzięcia 1.5); 

 w rejonie ulicy Torowej (przedsięwzięcia 1.6),  

 rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej (przedsięwzięcie 2.2),  

 rewitalizacja ulicy krakowskie – II etap (przedsięwzięcie 2.6), 

 kompleksowa przebudowa ciągów komunikacyjnych (przedsięwzięcia 3.1),  

 system zieleni miejskiej  (przedsięwzięcia 3.2.) 

 Centrum Cementu (przedsięwzięcia 5.2). 



Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Opola”  

 

 45 

Wody powierzchniowe i podziemne 

W związku z realizacją przedsięwzięć rewitalizacyjnych nie przewiduje się niekorzystnych 

oddziaływań na wody powierzchniowe i podziemne. Strefa rewitalizacji jest wyposażona w 

infrastrukturę. Infrastruktura ta może być jednak przestarzała, wymagająca modernizacji, jednak 

spełnia swoją podstawową funkcję, a więc zabezpiecza środowisko przed niekorzystnym wpływem 

generowanych ścieków bytowych, komunalnych, przemysłowych. Generowane ścieki są ujmowane w 

system kanalizacyjny i kierowane na oczyszczalnie ścieków.  

Modernizacja sieci kanalizacyjnej może być realizowana w ramach następujących 

przedsięwzięć: 

 w kwartale zabudowy Ozimska, Reymonta, Kościuszki, Dubois (przedsięwzięcie 1.1), 

 w kwartale zabudowy Ozimska, Reymonta, Kośnego, Katowicka (przedsięwzięcie 1.2), 

 w kwartale zabudowy Ozimska, Plebiscytowa, Kani, Drzemały (przedsięwzięcie 1.3), 

 w kwartale zabudowy Oleska, Żeromskiego, Grunwaldzka, Czaplaka(przedsięwzięcie 1.4), 

 w rejonie ulicy Torowej (przedsięwzięcie 1.6), 

 rewitalizacja ulicy krakowskie – II etap (przedsięwzięcie 2.6) 

 rozwój infrastruktury społecznej – poprawa jakości i dostępności usług (przedsięwzięcia 2.7), 

 Kompleksowa przebudowa ciągów komunikacyjnych (przedsięwzięcie 3.1),. 

Projekt GPR zapewnia możliwość rozwoju istniejącej infrastruktury służącej zbieraniu i 

oczyszczaniu generowanych na obszarze planu ścieków oraz zanieczyszczonych wód opadowych i 

roztopowych.  

Ponadto w ramach przedsięwzięcia poprawa standardów środowiska (przedsięwzięcie 4.2) –

planowane jest zadanie dotyczące eliminacji uciążliwości odorowych, których przyczyną jest 

funkcjonowanie ogólnospławnych sieci, gdy w momencie deszczy nawalnych ścieki mogą 

wydostawać się studzienkami kanalizacyjnymi. Istotnym zatem jest przebudowa sieci kanalizacyjnych 

powodująca rozdzielenie kanalizacji sanitarnej od deszczowej. 

W związku prowadzeniem działań o charakterze inwestycyjnym, przy których wykorzystany 

będzie ciężki sprzęt mechaniczny, potencjalne oddziaływanie może wynikać z sytuacji awaryjnych tj. 

niewłaściwa obsługa sprzętu mechanicznego lub niekontrolowany wyciek substancji szkodliwych i ich 

przenikanie do gruntu i wód. Potencjalne oddziaływania będzie zależne wówczas od ilości i rodzaju 

substancji oraz czasu wycieku do gruntu. Na etapie niniejszej Prognozy nie przewiduje się 

oddziaływania na jakość i ilość wód powierzchniowych i podziemnych.  

Istotne znaczenie o charakterze pozytywnym mają przedsięwzięcia związane z pozostawieniem 

lub wzbogaceniem terenów w zieleń, w tym w błękitno-zieloną infrastrukturę, dzięki czemu zostanie 

zachowana naturalna retencja wodna, zostanie ograniczony spływ powierzchniowy, woda będzie 

zmagazynowana w glebie i bardziej dostępna dla istniejących roślin. Pozytywny skutek środowiskowy 

będzie wynikał z przedsięwzięć: 

 w kwartale zabudowy Ozimska, Reymonta, Kościuszki, Dubois (przedsięwzięcia 1.1), 

 w kwartale zabudowy Ozimska, Reymonta, Kośnego, Katowicka (przedsięwzięcia 1.2), 

 w kwartale zabudowy Ozimska, Plebiscytowa, Kani, Drzemały (przedsięwzięcia 1.3), 

 w kwartale zabudowy Oleska, Żeromskiego, Grunwaldzka, Czaplaka (przedsięwzięcia 1.4), 
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 w kwartale zabudowy Ozimska, Reymonta, Sempołowskiej, Pl. Kopernika (przedsięwzięcia 1.5); 

 w rejonie ulicy Torowej (przedsięwzięcia 1.6),  

 rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej (przedsięwzięcie 2.2),  

 kompleksowa przebudowa ciągów komunikacyjnych (przedsięwzięcia 3.1),  

 system zieleni miejskiej  (przedsięwzięcia 3.2.). 

Klimat lokalny 

Pozytywne z punktu widzenia środowiskowego jest w tym wypadku każde rozszczelnienie 

powierzchni służące poprawie mikroklimatu otoczenia, zmniejszeniu temperatury powietrza oraz 

zmniejszeniu zanieczyszczeń. Wzbogacenie o zieleń efektywnie wpłynie na zmianę mikroklimatu z 

korzyścią dla mieszkańców i użytkowników obszaru. Pozytywny skutek środowiskowy będzie wynikał 

z przedsięwzięć: 

 w kwartale zabudowy Ozimska, Reymonta, Kościuszki, Dubois (przedsięwzięcia 1.1), 

 w kwartale zabudowy Ozimska, Reymonta, Kośnego, Katowicka (przedsięwzięcia 1.2), 

 w kwartale zabudowy Ozimska, Plebiscytowa, Kani, Drzemały (przedsięwzięcia 1.3), 

 w kwartale zabudowy Oleska, Żeromskiego, Grunwaldzka, Czaplaka (przedsięwzięcia 1.4), 

 w kwartale zabudowy Ozimska, Reymonta, Sempołowskiej, Pl. Kopernika (przedsięwzięcia 1.5); 

 w rejonie ulicy Torowej (przedsięwzięcia 1.6),  

 rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej (przedsięwzięcie 2.2),  

 kompleksowa przebudowa ciągów komunikacyjnych (przedsięwzięcia 3.1),  

 system zieleni miejskiej  (przedsięwzięcia 3.2.). 

W związku z realizacją przedsięwzięć przewiduje się zwiększenie zabudowy, dotyczy to 

jednak uzupełnienia luk w istniejącej zabudowie śródmiejskiej, nie ocenia się zatem żeby zwiększenie 

zabudowy istotnie zmieniło klimat obszaru tj. na pogorszyło warunki termiczne i wilgotnościowe oraz 

warunki przewietrzani w tym rejonie. Śródmieście jest obszarem który boryka się z problemami wyspy 

ciepła i utrudnionego przepływu mas powietrza. 

W związku z realizacją projektowanego GPR ocenia się ważne z punktu widzenia pogłębienia 

zmian klimatycznych kwestie:  

 bezpośrednia emisja gazów cieplarnianych powodowane przez działania towarzyszące 

przedsięwzięciu – projekt wyznacza przedsięwzięcia lub zadania w ramach przedsięwzięć 

mające służyć ograniczaniu emisji zanieczyszczeń do powietrza m.in. nasadzenie zieleni 

wzdłuż pasów drogowych, błękitno-zielona infrastruktura, budowa ścieżek rowerowych, 

termomodernizacja obiektów, wymiana źródeł ciepła w obiektach, 

 bezpośrednia emisja gazów cieplarnianych powodowanych przez transport towarzyszący 

przedsięwzięciu– projekt GPR uwzględnia istniejące zagospodarowanie, zatem tereny 

przeznaczone pod zabudowę są zagospodarowane, a tereny przeznaczone na drogi są to 

zwykle drogi, przeznaczone jako uzupełnienie istniejącego układu. W związku realizacją 

przedsięwzięć nie przewiduje się wzrostu ilości pojazdów mechanicznych na obszarze 

rewitalizacji. Projekt przewiduje również realizację ścieżek rowerowych. W związku z realizacją 
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przedsięwzięć rewitalizacyjnych przewiduje się transport materiałów i osób na etapie realizacji tj. 

przemieszczanie się osób w obrębie obszaru i poza niego, transport towarów, realizacja usług; 

 działania skutkujące pochłanianiem gazów cieplarnianych – projekt wyznacza przedsięwzięcia 

lub zadania zwiększających powierzchnie biologicznie czynną, w tym zwiększanie ilości 

zadrzewień i zakrzewień m.in. nasadzenie zieleni wzdłuż pasów drogowych, błękitno-zielona 

infrastruktura, zagospodarowanie terenu zielenią, 

 działania skutkujące zmniejszaniem emisji gazów cieplarnianych – projekt wyznacza 

przedsięwzięcia lub zadania w ramach przedsięwzięć mające służyć ograniczaniu emisji 

zanieczyszczeń do powietrza m.in. budowa ścieżek rowerowych, termomodernizacja obiektów, 

wymiana źródeł ciepła w obiektach. 

Podsumowując nie przewiduje się, aby ustalenia projektowanego GPR mogły w sposób znaczący 

wpływać na pogłębienia zmian klimatycznych, ocenia się z reguły pozytywny efekt środowiskowy 

poprzez zwiększenie terenów zieleni oraz ograniczanie emisji pod powietrza. 

Projekt planu uwzględnia problematykę pogłębiających się zmian klimat, a jego zapisy 

umożliwiają adaptację w przypadku wystąpienia zjawisk kryzysowych (ekstremalnych) będących 

wynikiem zmian klimatycznych tj.: 

 powodzie - obszar objęty projektem nie jest zagrożony wystąpieniem powodzi; 

 fale upałów - projekt wyznacza przedsięwzięcia lub zadania w ramach przedsięwzięć mające na 

celu zwiększanie powierzchni biologicznie czynnej, w tym zwiększanie ilości zadrzewień i 

zakrzewień m.in. nasadzenie zieleni wzdłuż pasów drogowych, błękitno-zielona infrastruktura, 

zagospodarowanie terenu zielenią których kierunkiem działań jest rozszczelnienie powierzchni 

terenu, wprowadzenie zadrzewień, zmniejszających efekt miejskiej wyspy ciepła; 

 susze - projekt GPR  wyznacza przedsięwzięcia lub zadania w ramach przedsięwzięć mający 

na celu zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej umożliwiający zatrzymanie wody 

opadowej i roztopowej na terenie na którym spadła, dzięki czemu zasilone zostaną wody 

gruntowe; 

 nawalne deszcze i burze - projekt GPR wyznacza przedsięwzięcia lub zadania w ramach 

przedsięwzięć mający na celu zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej dzięki czemu na 

terenie na którym powstanie woda opadowa i roztopowa możliwa będzie jej retencja, a 

ograniczony zostanie spływ powierzchniowy – małych powodzi spowodowanych deszczem 

nawalnym; 

 osuwiska – obszar rewitalizacji nie jest zagrożony wystąpieniem osuwisk. 

Ocenia się zatem że realizacja zapisów projektu GPR uwzględnia w sposób właściwy 

problematykę zmian klimatycznych stanowiących zagrożenie dla sektorów i obszarów wrażliwych na 

zmiany klimatu wynikających z konwencji europejskich oraz aktów prawa europejskiego, aktów prawa 

polskiego, a także dokumentów strategicznych tj. Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i 

obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 r. (SPA 2020). 

Jednocześnie projekt planu wpisuje się w problematykę zmian klimatycznych oraz działań 
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wyznaczonych w „Planie adaptacji Miasta Opola do zmian klimatu do roku 2030” (Uchwala Nr 

VII/124/19 Rady Miasta Opola w dniu 28 marca 2019 r.). 

Powietrze atmosferyczne 

Potencjalne oddziaływanie na powietrze atmosferyczne mogą stanowić działania o 

charakterze inwestycyjnym (roboty ziemne/prace budowlane z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu 

mechanicznego) w związku z realizacją obiektów budowlanych, dróg (budowa lub poszerzenie dróg w 

liniach rozgraniczających) oraz infrastrukturą techniczną, w związku z realizacją przedsięwzięć:  

 w kwartale zabudowy Ozimska, Reymonta, Kościuszki, Dubois (przedsięwzięcia 1.1), 

 w kwartale zabudowy Ozimska, Reymonta, Kośnego, Katowicka (przedsięwzięcia 1.2), 

 w kwartale zabudowy Ozimska, Plebiscytowa, Kani, Drzemały (przedsięwzięcia 1.3), 

 w kwartale zabudowy Oleska, Żeromskiego, Grunwaldzka, Czaplaka (przedsięwzięcia 1.4), 

 w kwartale zabudowy Ozimska, Reymonta, Sempołowskiej, Pl. Kopernika (przedsięwzięcia 1.5); 

 w rejonie ulicy Torowej (przedsięwzięcia 1.6),  

 budowa lub przebudowa budynków służących rozwojowi społecznego budownictwa czynszowego 

(przedsięwzięcie 2.1),  

 rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej (przedsięwzięcie 2.2), 

 poprawa dostępności przestrzeni publicznych – place miejskie (przedsięwzięci 2.3),  

 rozwój infrastruktury społecznej  - obiekty kultury ( przedsięwzięcie 2.4), 

 rozwój infrastruktury społecznej (przedsięwzięcie 2.5),  

 rewitalizacja ulicy krakowskie – IV etap (przedsięwzięcie 2.6) – związku z realizacją nowych 

budynków,  

 rozwój infrastruktury społecznej – poprawa jakości i dostępności usług (przedsięwzięcia 2.7),  

 Poprawa dostępności przestrzeni publicznych – place miejskie (przedsięwzięcie (2.8),  

 Kompleksowa przebudowa ciągów komunikacyjnych (przedsięwzięcia 3.1),  

 System zieleni miejskiej  (przedsięwzięcia 3.2.), 

 Roboty budowlane, prace konserwatorskie, prace restauratorskie w istniejących budynkach 

(przedsięwzięcie 4.1), 

 Centrum Cementu (przedsięwzięcie 5.2). 

Neutralne z punktu widzenia środowiskowego są przedsięwzięcia na istniejących obiektach, 

gdzie w związku z realizacja inwestycji nie będzie konieczności wykorzystania ciężkiego sprzętu 

mechanicznego będącego źródłem emisji do powietrza. 

Korzystne działania mają na celu zmniejszenie wykorzystania nieekologicznych paliw, 

ograniczenie strat ciepła w budynkach oraz nasadzenia roślinności mającej na celu pochłanianie 

zanieczyszczeń. Pozytywne będą zatem zadania: 

 w kwartale zabudowy Ozimska, Reymonta, Kościuszki, Dubois (przedsięwzięcia 1.1), 

 w kwartale zabudowy Ozimska, Reymonta, Kośnego, Katowicka (przedsięwzięcia 1.2), 

 w kwartale zabudowy Ozimska, Plebiscytowa, Kani, Drzemały (przedsięwzięcia 1.3), 

 w kwartale zabudowy Oleska, Żeromskiego, Grunwaldzka, Czaplaka (przedsięwzięcia 1.4), 
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 w kwartale zabudowy Ozimska, Reymonta, Sempołowskiej, Pl. Kopernika (przedsięwzięcia 1.5); 

 w rejonie ulicy Torowej (przedsięwzięcia 1.6),  

 rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej (przedsięwzięcie 2.2),  

 rozwój infrastruktury społecznej – obiekty kultury (przedsięwzięcie 2.4),    

 rozwój infrastruktury społecznej (przedsięwzięcie 2.5),  

 rozwój infrastruktury społecznej – poprawa jakości i dostępności usług (przedsięwzięcia 2.7),  

 Kompleksowa przebudowa ciągów komunikacyjnych (przedsięwzięcia 3.1), 

 System zieleni miejskiej  (przedsięwzięcia 3.2.), 

 Poprawa standardów środowiska (przedsięwzięcia 4.2), 

 Centrum Cementu (przedsięwzięcie 5.2). 

W ramach projektowanych przedsięwzięć nie ma możliwości oceny wzrostu zanieczyszczeń 

do powietrza. Biorąc pod uwagę wymogi prawne odnoszące do ochrony środowiska, stosowanie 

najlepszych dostępnych technologii dla realizacji przedsięwzięć, na etapie niniejszej Prognozy ocenia 

się, że może wystąpić potencjalne oddziaływanie niekorzystne, ale nie powodujące widocznych zmian 

w środowisku.  

Klimat akustyczny 

Potencjalne oddziaływanie realizacji planowanych przedsięwzięć może wiązać się z emisją 

hałasu i wibracji, którego źródłem może być ciężki sprzęt mechaniczny wykorzystywany w fazie 

realizacji inwestycji (roboty ziemne/prace budowlane z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu 

mechanicznego) w związku z realizacją obiektów budowlanych, dróg (budowa lub poszerzenie dróg w 

liniach rozgraniczających) oraz infrastrukturą techniczną, w związku z realizacją przedsięwzięć:  

 w kwartale zabudowy Ozimska, Reymonta, Kościuszki, Dubois (przedsięwzięcia 1.1), 

 w kwartale zabudowy Ozimska, Reymonta, Kośnego, Katowicka (przedsięwzięcia 1.2), 

 w kwartale zabudowy Ozimska, Plebiscytowa, Kani, Drzemały (przedsięwzięcia 1.3), 

 w kwartale zabudowy Oleska, Żeromskiego, Grunwaldzka, Czaplaka (przedsięwzięcia 1.4), 

 w kwartale zabudowy Ozimska, Reymonta, Sempołowskiej, Pl. Kopernika (przedsięwzięcia 1.5); 

 w rejonie ulicy Torowej (przedsięwzięcia 1.6),  

 budowa lub przebudowa budynków służących rozwojowi społecznego budownictwa czynszowego 

(przedsięwzięcie 2.1),  

 rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej (przedsięwzięcie 2.2), 

 poprawa dostępności przestrzeni publicznych – place miejskie (przedsięwzięci 2.3),  

 rozwój infrastruktury społecznej  - obiekty kultury ( przedsięwzięcie 2.4), 

 rozwój infrastruktury społecznej (przedsięwzięcie 2.5),  

 rewitalizacja ulicy krakowskie – IV etap (przedsięwzięcie 2.6) – związku z realizacją nowych 

budynków,  

 rozwój infrastruktury społecznej – poprawa jakości i dostępności usług (przedsięwzięcia 2.7),  

 Poprawa dostępności przestrzeni publicznych – place miejskie (przedsięwzięcie (2.8),  

 Kompleksowa przebudowa ciągów komunikacyjnych (przedsięwzięcia 3.1),  

 System zieleni miejskiej  (przedsięwzięcia 3.2.), 
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 Roboty budowlane, prace konserwatorskie, prace restauratorskie w istniejących budynkach 

(przedsięwzięcie 4.1), 

 Centrum Cementu (przedsięwzięcie 5.2). 

Neutralne z punktu widzenia środowiskowego są przedsięwzięcia na istniejących obiektach, 

gdzie w związku z realizacja inwestycji nie będzie konieczności wykorzystania ciężkiego sprzętu 

mechanicznego będącego źródłem emisji hałasu i wibracji. 

Korzystne działania mają na celu wymiany nawierzchni, budowy ekranów, ciche elewacje, 

budowa ścieżek rowerowych oraz nasadzenia roślinności mającej na celu pochłanianie 

zanieczyszczeń. Pozytywne będą zatem zadania: 

 w kwartale zabudowy Ozimska, Reymonta, Kościuszki, Dubois (przedsięwzięcia 1.1), 

 w kwartale zabudowy Ozimska, Reymonta, Kośnego, Katowicka (przedsięwzięcia 1.2), 

 w kwartale zabudowy Ozimska, Plebiscytowa, Kani, Drzemały (przedsięwzięcia 1.3), 

 w kwartale zabudowy Oleska, Żeromskiego, Grunwaldzka, Czaplaka (przedsięwzięcia 1.4), 

 w kwartale zabudowy Ozimska, Reymonta, Sempołowskiej, Pl. Kopernika (przedsięwzięcia 1.5); 

 w rejonie ulicy Torowej (przedsięwzięcia 1.6),  

 rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej (przedsięwzięcie 2.2), 

 rozwój infrastruktury społecznej – obiekty kultury (przedsięwzięcie 2.4),    

 rozwój infrastruktury społecznej (przedsięwzięcie 2.5),  

 rozwój infrastruktury społecznej – poprawa jakości i dostępności usług (przedsięwzięcia 2.7),  

 Kompleksowa przebudowa ciągów komunikacyjnych (przedsięwzięcia 3.1), 

 System zieleni miejskiej  (przedsięwzięcia 3.2.), 

 Poprawa standardów środowiska (przedsięwzięcia 4.2), 

 Centrum Cementu (przedsięwzięcie 5.2). 

Biorąc pod uwagę wymogi prawne odnoszące się do ochrony środowiska, stosowanie 

najlepszych dostępnych technologii dla realizacji przedsięwzięć, na etapie niniejszej Prognozy 

oceniono możliwe wystąpienie oddziaływań niekorzystnych niepowodujących widocznych zmian w 

środowisku. 

Fauna i flora 

Pozytywne z punktu widzenia środowiskowego jest w tym wypadku każde rozszczelnienie 

powierzchni służące zwiększeniu bioróżnorodności, odtworzeniu wartości przyrodniczej gleb oraz 

retencji wody w terenie. Obszar śródmieścia jest intensywnie zabudowany, brakuje wolnych 

powierzchni do zagospodarowania zielenią, zatem każda jej forma jest dla danej przestrzeni 

korzystna. Pozytywne będą zatem zadania: 

 w kwartale zabudowy Ozimska, Reymonta, Kościuszki, Dubois (przedsięwzięcia 1.1), 

 w kwartale zabudowy Ozimska, Reymonta, Kośnego, Katowicka (przedsięwzięcia 1.2), 

 w kwartale zabudowy Ozimska, Plebiscytowa, Kani, Drzemały (przedsięwzięcia 1.3), 

 w kwartale zabudowy Oleska, Żeromskiego, Grunwaldzka, Czaplaka (przedsięwzięcia 1.4), 
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 w kwartale zabudowy Ozimska, Reymonta, Sempołowskiej, Pl. Kopernika (przedsięwzięcia 1.5); 

 w rejonie ulicy Torowej (przedsięwzięcia 1.6),  

 rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej (przedsięwzięcie 2.2), 

 rozwój infrastruktury społecznej – obiekty kultury (przedsięwzięcie 2.4),    

 rozwój infrastruktury społecznej (przedsięwzięcie 2.5),  

 rozwój infrastruktury społecznej – poprawa jakości i dostępności usług (przedsięwzięcia 2.7),  

 Kompleksowa przebudowa ciągów komunikacyjnych (przedsięwzięcia 3.1), 

 System zieleni miejskiej  (przedsięwzięcia 3.2.), 

 Centrum Cementu (przedsięwzięcie 5.2). 

 

Większość z przedsięwzięć rewitalizacyjnych nie zostały zlokalizowane w rejonie 

występowania obszarów cennych przyrodniczo oraz na obszarze form ochrony przyrody. Obszar 

rewitalizacji jest jednak użytkowany przez ssaki tj. nietoperze, głównie wykorzystujących dachy, 

stropodachy kamienic. Przedsięwzięcia liniowe (m.in. ścieżki rowerowe, nasadzenia, infrastruktura 

techniczna) zlokalizowane są w rejonie Kamionki „Piast”, wyspy Bolko tj. wzdłuż wałów na Kanale Ulgi 

lub wałów na rzece Odra. Kamionka „Piast” w części stanowi użytek ekologiczny (projektowane 

powiększenie na cały zbiornik), z kolei Wyspa Bolko oraz na terenach wzdłuż Kanału Ulgi występują 

siedliska przyrodnicze. Obszary te są również wartościowe pod względem występowania siedlisk flory 

i fauny. Są to również rejony występowania wartości krajobrazowych tj. lokalne korytarze ekologiczne 

oraz obszary węzłowe. 

Konieczne jest zatem aby realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych nie miała wpływu na 

pomniejszenie wartości przyrodniczych i krajobrazowych obszaru oraz nie miała wpływu na 

zachowanie chronionych gatunków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 

października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. 2014 poz. 1409) i Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2016 

poz. 2183). Głównym celem GPR jest wzmocnienie i ochrona tych wartości, jednak należy pamiętać o 

właściwym postępowaniu przy przedsięwzięciach inwestycyjnych. Na etapie Prognozy trudno ocenić 

czy będzie potrzebna wycinka drzew. Dlatego istotna jest ochrona istniejących zadrzewień, 

ograniczenie do minimum wycinki, ale również właściwe zabezpieczenie drzew w przypadku 

inwestycji, tak aby nie doszło do ich trwałego obumarcia.  

Podsumowując, założenia projektu GPR uwzględniają lokalizacje obiektów i obszarów cennych 

przyrodniczo. Przeznaczenia związane z realizacją infrastruktury (na terenach o wartościach 

przyrodniczych) stanowią potencjalne zagrożenie dla zasobów środowiska w ich otoczeniu. Na 

podstawie szczegółowych warunków technicznych inwestycji możliwe będzie określenie rodzaju 

oddziaływań, zasięgu i skutków. 

Krajobraz 

Projekt GPR obejmuje obszar śródmieścia, który jest intensywnie zabudowany i 

zagospodarowany.  Zmiany w krajobrazie dotyczyć mogą zatem uzupełnienia istniejącej zabudowy, 

rozwoju infrastruktury drogowej przy istniejącym układzie komunikacyjnym. Nie mają ona jednak 
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znaczenia środowiska, w kwestii istotnych zmian w krajobrazie lub przekształcenia, gdyż krajobraz 

obszaru rewitalizacji to krajobraz miejski. 

Pozytywny i długoterminowy skutek środowiskowy na krajobraz mogą mieć przedsięwzięcia 

związane z zagospodarowaniem na zieleń i błękitno-zieloną infrastrukturę, tj. następujące zadania: 

 w kwartale zabudowy Ozimska, Reymonta, Kościuszki, Dubois (przedsięwzięcia 1.1), 

 w kwartale zabudowy Ozimska, Reymonta, Kośnego, Katowicka (przedsięwzięcia 1.2), 

 w kwartale zabudowy Ozimska, Plebiscytowa, Kani, Drzemały (przedsięwzięcia 1.3), 

 w kwartale zabudowy Oleska, Żeromskiego, Grunwaldzka, Czaplaka (przedsięwzięcia 1.4), 

 w kwartale zabudowy Ozimska, Reymonta, Sempołowskiej, Pl. Kopernika (przedsięwzięcia 1.5); 

 w rejonie ulicy Torowej (przedsięwzięcia 1.6),  

 rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej (przedsięwzięcie 2.2), 

 rozwój infrastruktury społecznej – obiekty kultury (przedsięwzięcie 2.4),    

 rozwój infrastruktury społecznej (przedsięwzięcie 2.5),  

 rozwój infrastruktury społecznej – poprawa jakości i dostępności usług (przedsięwzięcia 2.7),  

 Kompleksowa przebudowa ciągów komunikacyjnych (przedsięwzięcia 3.1), 

 System zieleni miejskiej  (przedsięwzięcia 3.2.), 

 Centrum Cementu (przedsięwzięcie 5.2).  

Ludzie 

Projekt GPR został dostosowany do aktualnego sposobu użytkowania i zagospodarowania 

obszaru oraz do aktualnych potrzeb mieszkańców rewitalizacji, zdiagnozowanych w procesie 

delimitacji. W ramach projektu wyznaczono część zadań infrastrukturalnych mających wpływ na 

poprawę funkcjonalności i estetyki tego obszaru a także działań mających wpływ na aktywizowanie 

osób zamieszkujących obszar, eliminując problemy społeczne, będąc jednocześnie odpowiedzią na 

potrzeby współczesnych ludzi.  

Niekorzystne potencjalne oddziaływania wynikające z realizacji projektu GPR mogą wynikać z 

realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych, związanych z emisją zanieczyszczeń do środowiska 

(zwiększoną emisja gazów i pyłów, emisją hałasu), które mają charakter tymczasowy i lokalny 

ograniczony do terenu wokół inwestycji. Pozytywne oddziaływania będą skutkiem realizacji zadań 

mających wpływ na poprawę stanu środowiska (przedsięwzięcie 4.2), a także zadania związane ze 

zwiększeniem ilości zieleni w przestrzeni miejskiej. 

Wszelkie działania miękkie mają charakter pozytywny w kontekście wyjścia z problemów 

społecznych, zachęcenia do współpracy, aktywizacji i włączenia w życie miasta. 

Zabytki i dobra materialne 

Na obszarze planu występują zabytki. Ocenia się, że realizacja projektu GPR będzie miało 

pozytywny wpływ na walory kulturowe. Celem GPR jest zachowanie istniejących zabytków, a także 

nakład środków finansowych na ich zachowanie lub odtworzenie.  

Ryzyko wystąpienia poważnych awarii 

W wyniku realizacji ustaleń projektu GPR nie przewiduje się wystąpienia poważnych awarii 

z uwagi na to, że projekt nie zakłada możliwości powstania przedsięwzięć mogących stanowić 
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szczególne zagrożenie dla środowiska. Biorąc pod uwagę rodzaj zabudowy 

i zagospodarowanie obszaru rewitalizacji oraz zaproponowane rozwiązania rewitalizacyjne na etapie 

niniejszej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko nie przewiduje się wystąpienia poważnych 

awarii. 
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Tabela 6 Potencjalne oddziaływanie projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Opola” na środowisko 

Nazwa przedsięwzięcia/ 
Lokalizacja 

Zadania realizowane w 
ramach przedsięwzięcia 

waga oddziaływania 
oddziaływanie bardzo korzystne dla środowiska (3) 
oddziaływanie korzystne o widocznych zmianach w środowisku (2) 
oddziaływanie korzystne nie powodujące widocznych zmian w środowisku (1) 
oddziaływanie obojętne (0) 
oddziaływanie niekorzystne nie powodujące widocznych zmian w środowisku (-1) 
oddziaływanie niekorzystne o widocznych zmianach w środowisku (-2) 
oddziaływanie bardzo niekorzystne dla środowiska (-3) 

komponenty środowiska 
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PRZEDSIĘWZIĘCIA „KOMPLEKSOWEJ REWITALIZACJI” 

Przedsięwzięcie Nr 1.1. 

„Kompleksowa rewitalizacja 
kwartału zabudowy Ozimska, 

Reymonta, Kościuszki, 
Dubois” 

 
Lokalizacja: jednostka 

urbanistyczna: Śródmieście 
kwartał zabudowy 

śródmiejskiej ograniczony 
ulicami: Ozimska, Reymonta, 

Kościuszki, Dubois 
 

budowa kompleksu budynków 
mieszkaniowo-usługowych z 

parkingami 
-1 -1 0 0 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 

przebudowy i remonty istniejących 
budynków mieszkalnych, 

usługowych 
0 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 

rozbudowa układu 
komunikacyjnego 

-1 -1 0 0 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 

rozbudowa infrastruktury 
technicznej 

-1 -1 0 0 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 

zagospodarowanie terenu zielenią 2 1 1 1 1 1 2 0 2 2 0 2 1 

porządkowanie podwórek 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

Przedsięwzięcie Nr 1.2. 

„Kompleksowa rewitalizacja 
kwartału zabudowy Ozimska, 

Reymonta, Kośnego, 
Katowickiej” 

 
Lokalizacja: jednostka 

urbanistyczna: Śródmieście 
kwartał zabudowy 

śródmiejskiej ograniczony 

budowa budynków mieszkaniowo-
usługowych z parkingami 

-1 -1 0 0 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 

przebudowy i remonty istniejących 
budynków mieszkalnych, 

usługowych 
0 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 

rozbudowa układu 
komunikacyjnego 

-1 -1 0 0 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 
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Nazwa przedsięwzięcia/ 
Lokalizacja 

Zadania realizowane w 
ramach przedsięwzięcia 

waga oddziaływania 
oddziaływanie bardzo korzystne dla środowiska (3) 
oddziaływanie korzystne o widocznych zmianach w środowisku (2) 
oddziaływanie korzystne nie powodujące widocznych zmian w środowisku (1) 
oddziaływanie obojętne (0) 
oddziaływanie niekorzystne nie powodujące widocznych zmian w środowisku (-1) 
oddziaływanie niekorzystne o widocznych zmianach w środowisku (-2) 
oddziaływanie bardzo niekorzystne dla środowiska (-3) 

komponenty środowiska 
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ulicami: Ozimska, Reymonta, 
Kośnego, Katowicka rozbudowa infrastruktury 

technicznej 
-1 -1 0 0 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 

zagospodarowanie terenu zielenią 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

porządkowanie podwórek 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

Przedsięwzięcie Nr 1.3. 

„Kompleksowa rewitalizacja 
kwartału zabudowy Ozimska, 
Plebiscytowa, Kani, Drzymały” 

 
Lokalizacja: jednostka 

urbanistyczna: Śródmieście 
kwartał zabudowy 

śródmiejskiej ograniczony 
ulicami: Ozimska, Reymonta, 

Kościuszki, Dubois 

budowa budynków mieszkaniowo-
usługowych z parkingami 

-1 -1 0 0 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 

przebudowy i remonty istniejących 
budynków mieszkalnych, 

usługowych 
0 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 

rozbudowa układu 
komunikacyjnego 

-1 -1 0 0 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 

rozbudowa infrastruktury 
technicznej 

-1 -1 0 0 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 

zagospodarowanie terenu zielenią 2 2 1 2 2 2 3 0 2 2 1 3 2 

porządkowanie podwórek 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

Przedsięwzięcie Nr 1.4. 

„Kompleksowa rewitalizacja 
kwartału zabudowy Oleska, 
Żeromskiego, Grunwaldzka, 

Czaplaka” 

budowa Regionalnego 
Międzypokoleniowego Centrum 

Aktywności 
0 -1 0 0 -1 -1 0 0 1 -1 0 0 0 

budowa Instytutu Informatyki 
Uniwersytetu Opolskiego 

0 -1 0 0 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 
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Nazwa przedsięwzięcia/ 
Lokalizacja 

Zadania realizowane w 
ramach przedsięwzięcia 

waga oddziaływania 
oddziaływanie bardzo korzystne dla środowiska (3) 
oddziaływanie korzystne o widocznych zmianach w środowisku (2) 
oddziaływanie korzystne nie powodujące widocznych zmian w środowisku (1) 
oddziaływanie obojętne (0) 
oddziaływanie niekorzystne nie powodujące widocznych zmian w środowisku (-1) 
oddziaływanie niekorzystne o widocznych zmianach w środowisku (-2) 
oddziaływanie bardzo niekorzystne dla środowiska (-3) 

komponenty środowiska 
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Lokalizacja: jednostka 

urbanistyczna: Śródmieście 
kwartał zabudowy 

śródmiejskiej ograniczony 
ulicami: Oleska, Żeromskiego, 

Grunwaldzka, Czaplaka 

budowa hali sportowej 0 -1 0 0 -1 -1 1 0 1 -1 0 0 0 

budowa budynków mieszkaniowo-
usługowych z parkingami 

-1 -1 0 0 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 

rozbudowa infrastruktury 
technicznej 

-1 -1 0 0 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 

rozbudowa układu 
komunikacyjnego 

-1 -1 0 0 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 

zagospodarowanie terenu zielenią 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

Przedsięwzięcie Nr 1.5. 
„Kompleksowa rewitalizacja 

kwartału zabudowy Ozimska, 
Reymonta, Sempołowskiej, 

Pl. Kopernika” 
 

Lokalizacja: teren ograniczony 
ulicami: Ozimska, Reymonta, 
pl. Kopernika, Sempołowskiej 

przebudowy i remonty istniejących 
budynków mieszkalnych, 

usługowych 
0 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 

rozbudowa i przebudowa układu 
komunikacyjnego, w tym poprawa 

dostępności ciągów pieszych 
-1 -1 0 0 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 

urządzenie skweru przy 
skrzyżowaniu ul. Reymonta i 

Ozimskiej 
1 2 1 2 2 2 3 0 2 2 0 3 2 

Przedsięwzięcie Nr 1.6.  

„Kompleksowa rewitalizacja w 
rejonie ulicy Torowej” 

 
Lokalizacja: kwartał zabudowy 

przebudowy i remonty istniejących 
budynków mieszkalnych, 

usługowych 
0 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 

rozbudowa układu 
komunikacyjnego 

-1 -1 0 0 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 
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Nazwa przedsięwzięcia/ 
Lokalizacja 

Zadania realizowane w 
ramach przedsięwzięcia 

waga oddziaływania 
oddziaływanie bardzo korzystne dla środowiska (3) 
oddziaływanie korzystne o widocznych zmianach w środowisku (2) 
oddziaływanie korzystne nie powodujące widocznych zmian w środowisku (1) 
oddziaływanie obojętne (0) 
oddziaływanie niekorzystne nie powodujące widocznych zmian w środowisku (-1) 
oddziaływanie niekorzystne o widocznych zmianach w środowisku (-2) 
oddziaływanie bardzo niekorzystne dla środowiska (-3) 

komponenty środowiska 
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śródmiejskiej ograniczony 
ulicami: Ozimska, Reymonta, 

Kościuszki, Dubois 
rozbudowa infrastruktury 

technicznej 
-1 -1 0 0 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 

zagospodarowanie terenu zielenią 2 2 1 2 2 2 3 0 2 2 0 3 2 

PRZEDSIĘWZIĘCIA „PUNKTOWE” 

Przedsięwzięcie Nr 
2.1.„Budowa lub przebudowa 

budynków służących 
rozwojowi społecznego 

budownictwa czynszowego” 
Lokalizacja: obszar Specjalnej 

Strefy Rewitalizacji 

 -1 -1 0 0 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 

Przedsięwzięcie Nr 2.2. 
„Rozwój infrastruktury 
rekreacyjno-sportowej” 

 
Lokalizacja: Jednostka 

urbanistyczna: Chabry, ulice: 
Oleska, J. Kusocińskiego, 

Irysów 
Jednostka urbanistyczna: 

Nadodrze – ulice Wrocławska, 
Niemodlińska oraz Kanał Ulgi 
oraz Wyspa Bolko przy Kanale 

Wińskim 
 

wyburzenie istniejącego obiektu 
Stadionu Miejskiego przy ul. 

Oleskiej 
-1 -1 0 0 -1 -1 0 0 1 -1 0 0 0 

budowa obiektu rekreacji wodnej 
(aquaparku) z infrastrukturą 

towarzyszącą 
-1 -1 0 0 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 

budowa kompleksu basenów 
zewnętrznych 

-1 -1 0 0 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 

rozbudowa układu 
komunikacyjnego, w tym budowa 

parkingów 
-1 -1 0 0 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 
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Nazwa przedsięwzięcia/ 
Lokalizacja 

Zadania realizowane w 
ramach przedsięwzięcia 

waga oddziaływania 
oddziaływanie bardzo korzystne dla środowiska (3) 
oddziaływanie korzystne o widocznych zmianach w środowisku (2) 
oddziaływanie korzystne nie powodujące widocznych zmian w środowisku (1) 
oddziaływanie obojętne (0) 
oddziaływanie niekorzystne nie powodujące widocznych zmian w środowisku (-1) 
oddziaływanie niekorzystne o widocznych zmianach w środowisku (-2) 
oddziaływanie bardzo niekorzystne dla środowiska (-3) 

komponenty środowiska 
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zagospodarowanie terenu zielenią 2 2 1 2 2 2 3 0 2 2 0 3 2 

budowa obiektu rekreacyjno-
usługowego przy ul. Wrocławskiej 

-1 -1 0 0 -1 -1 0 0 -1 2 0 0 0 

zagospodarowanie nabrzeża 
Kanału Ulgi na cele rekreacyjne 

0 -1 0 0 -1 -1 0 0 1 2 0 1 0 

rozbudowa układu 
komunikacyjnego w rejonie ulic 
Wrocławskiej, Niemodlińskiej 

-1 -1 0 0 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 

zagospodarowanie terenu zielenią 1 2 1 2 2 2 3 0 2 2 0 3 2 

budowa obiektu o funkcjach 
gastronomicznych, rekreacyjnych, 
sportowych, konferencyjnych na 

Wyspie Bolko 

-1 -1 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 

zagospodarowanie terenu przy 
Kanale Wińskim na cele 

rekreacyjne 
0 -1 0 0 -1 -1 0 0 1 2 0 1 0 

zagospodarowanie terenu zielenią 2 2 1 2 2 2 3 0 2 2 1 3 2 
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Nazwa przedsięwzięcia/ 
Lokalizacja 

Zadania realizowane w 
ramach przedsięwzięcia 

waga oddziaływania 
oddziaływanie bardzo korzystne dla środowiska (3) 
oddziaływanie korzystne o widocznych zmianach w środowisku (2) 
oddziaływanie korzystne nie powodujące widocznych zmian w środowisku (1) 
oddziaływanie obojętne (0) 
oddziaływanie niekorzystne nie powodujące widocznych zmian w środowisku (-1) 
oddziaływanie niekorzystne o widocznych zmianach w środowisku (-2) 
oddziaływanie bardzo niekorzystne dla środowiska (-3) 

komponenty środowiska 
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Przedsięwzięcie Nr 2.3.  
„poprawa dostępności 

przestrzeni publicznych – 
place miejskie” 

 
Lokalizacja: pl. dworcowy (ul. 

1 Maja – Krakowska),  pl. 
Adama Mickiewicza, pl. Jana 
Kazimierza, pl. Konstytucji 3 

Maja, ul. Generała Kazimierza 
Pułaskiego – Luboszycka – 

Batalionów Chłopskich,  pl. ks. 
Stanisława Staszica (?), pl. 

Kościelny, ul. Marii 
Rodziewiczówny – Armii 

Krajowej – Robotnicza,  Skwer 
Solidarności- pl. Lecha 

Kaczyńskiego i pl. im. mgr. 
farm. Sylwestra Świtały 

 

 0 -1 0 0 -1 -1 0 0 0 2 0 0 0 

Przedsięwzięcie Nr 2.4. 
„Rozwój infrastruktury 

społecznej – obiekty kultury” 
Lokalizacja: obszar 

rewitalizacji 
 

Amfiteatr Tysiąclecia (ul. 
Piastowska 14A) 

 
0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Narodowe Centrum Polskiej 
Piosenki (ul. Piastowska 14A)  

0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Rozbudowa filii nr 1 
Młodzieżowego Domu Kultury w 

Opolu (ul. Skautów Opolskich 10)  
-1 -1 0 0 -1 -1 2 0 0 -1 0 0 0 

Miejska Biblioteka Publiczna im. 
Jana Pawła II w Opolu Filia nr 4 

(ul. Książąt Opolskich): 
0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
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Nazwa przedsięwzięcia/ 
Lokalizacja 

Zadania realizowane w 
ramach przedsięwzięcia 

waga oddziaływania 
oddziaływanie bardzo korzystne dla środowiska (3) 
oddziaływanie korzystne o widocznych zmianach w środowisku (2) 
oddziaływanie korzystne nie powodujące widocznych zmian w środowisku (1) 
oddziaływanie obojętne (0) 
oddziaływanie niekorzystne nie powodujące widocznych zmian w środowisku (-1) 
oddziaływanie niekorzystne o widocznych zmianach w środowisku (-2) 
oddziaływanie bardzo niekorzystne dla środowiska (-3) 

komponenty środowiska 
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Przebudowa Oddziału Dziecięco-
Młodzieżowego Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Opolu (pl. Kopernika 

10A) 

0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Przebudowa Filii nr 1 i 2 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Opolu (ul. 
Dambonia 169 – poza obszarem 

rewitalizacji) 

0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Przebudowa Filii nr 5 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Opolu (ul. 
Chabrów 58 – poza obszarem 

rewitalizacji): 

0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Galeria Sztuki Współczesnej  0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Przedsięwzięcie Nr 2.5.  
„Rozwój infrastruktury 

społecznej – obiekty opieki 
nad dziećmi i oświaty” 

Lokalizacja: obszar 
rewitalizacji 

 

Żłobek nr 2 – Przedszkole 
Publiczne nr 28  
(pl. Teatralny 3) 

0 -1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 

Żłobek nr 3 (ul. Górna 50 – poza 
obszarem rewitalizacji)  

-1 -1 0 0 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 

Żłobek nr 4 (ul. Barlickiego 2)  0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Żłobek nr 9 (ul. Skautów Opolskich 
6)  

0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Żłobek PMP (ul. Dambonia 3 – 
poza obszarem rewitalizacji) 

0 -1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 
1 (ul. Reymonta 43)  

0 -1 0 0 -1 -1 0 0 0 1 0 0 0 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 
29 (ul. Szarych Szeregów 1)  

0 -1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 

Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące nr VIII (ul. 

Ozimska 48A)  
0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
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Nazwa przedsięwzięcia/ 
Lokalizacja 

Zadania realizowane w 
ramach przedsięwzięcia 

waga oddziaływania 
oddziaływanie bardzo korzystne dla środowiska (3) 
oddziaływanie korzystne o widocznych zmianach w środowisku (2) 
oddziaływanie korzystne nie powodujące widocznych zmian w środowisku (1) 
oddziaływanie obojętne (0) 
oddziaływanie niekorzystne nie powodujące widocznych zmian w środowisku (-1) 
oddziaływanie niekorzystne o widocznych zmianach w środowisku (-2) 
oddziaływanie bardzo niekorzystne dla środowiska (-3) 

komponenty środowiska 
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Zespół Szkół Ekonomicznych (ul. 
Kościuszki 43)  

0 -1 0 0 -1 -1 1 0 0 1 0 0 0 

Przedsięwzięcie Nr 2.6.  
„Rewitalizacja ulicy 

Krakowskiej – IV Etap” 
Lokalizacja: kwartał zabudowy 

śródmiejskiej w rejonie ulic: 
Ozimska, Reymonta, 
Kościuszki, Dubois 

Budowa Centrum Pomocy 
Obywatelskiej przy ul. Żwirki i 

Wigury 
-1 -1 0 0 -1 -1 0 0 0 1 0 0 0 

przebudowa ulicy Krakowskiej i 
Rynku, wyeksponowanie Alei 

Gwiazd, iluminacja 
0 -1 0 0 -1 -1 0 0 0 1 0 0 0 

przebudowa infrastruktury 
technicznej 

0 -1 0 0 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 

remonty i przebudowy istniejących 
budynków mieszkalnych, 

usługowych 
0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 

 
 
 

Przedsięwzięcie Nr 2.7.  
„Rozwój infrastruktury 

społecznej – poprawa jakości i 
dostępności usług” 

Lokalizacja: Jednostka 
urbanistyczna: Nowa Wieś 

Królewska, teren w rejonie ulic 
Józefa Walecki i Struga ora 

terenów PKP 
 
 
 
 
 

Utworzenie Centrum Integracji 
Społecznej – Bursa, w tym: 
- kompleksowa przebudowa 

dawnej bursy na hostel 
-lokalizacja usług 

gastronomicznych i rozrywkowych  
-urządzenie terenu wokół bursy na 
cele rekreacyjne z wykorzystaniem 
istniejących obiektów sportowych, 

- zagospodarowanie terenu 
zielenią 

- rozbudowa infrastruktury 
technicznej,  

- rozbudowa układu 
komunikacyjnego, w tym budowa 

połączenia z Dworcem PKP Opole 
Główne 

-1 -1 0 0 -1 -1 1 0 0 1 0 0 0 
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Nazwa przedsięwzięcia/ 
Lokalizacja 

Zadania realizowane w 
ramach przedsięwzięcia 

waga oddziaływania 
oddziaływanie bardzo korzystne dla środowiska (3) 
oddziaływanie korzystne o widocznych zmianach w środowisku (2) 
oddziaływanie korzystne nie powodujące widocznych zmian w środowisku (1) 
oddziaływanie obojętne (0) 
oddziaływanie niekorzystne nie powodujące widocznych zmian w środowisku (-1) 
oddziaływanie niekorzystne o widocznych zmianach w środowisku (-2) 
oddziaływanie bardzo niekorzystne dla środowiska (-3) 

komponenty środowiska 
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Lokalizacja: Jednostka 
urbanistyczna: Śródmieście, 

teren w rejonie ulicy 
Katowickiej, Kośnego 

Poprawa jakości i podniesienie 
dostępności do usług zdrowotnych 
Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, 

w tym: 
- termomodernizacja Szpitala 

- urządzenie terenów zieleni wraz 
z nasadzeniami i modernizacją 

ogrodzenia 
- organizacja parkingu i 

wydzielenie miejsc postojowych, w 
tym dla osób ze szczególnymi 

potrzebami 
- modernizacja dróg wewnętrznych 
wraz z oznakowaniem pionowym i 

poziomym 
- dostosowanie wejścia do 

budynków Szpitala dla osób ze 
szczególnymi potrzebami 

- oznakowanie zewnętrzne i 
wewnętrzne budynków Szpitala 

0 -1 0 0 -1 -1 1 0 0 1 0 0 0 

PRZEDSIĘWZIĘCIA „LINIOWE” 

Przedsięwzięcie Nr 3.1. 
„Kompleksowa przebudowa 
ciągów komunikacyjnych” 

Lokalizacja: obszar 
rewitalizacji 

likwidacja barier 
architektonicznych w celu poprawy 

dostępności ciągów 
komunikacyjnych 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

poprawa oświetlenia ciągów 
komunikacyjnych w celu poprawy 

bezpieczeństwa, w tym 
sygnalizacja świetlna i dźwiękowa 

w rejonie przejść pieszych 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 
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Nazwa przedsięwzięcia/ 
Lokalizacja 

Zadania realizowane w 
ramach przedsięwzięcia 

waga oddziaływania 
oddziaływanie bardzo korzystne dla środowiska (3) 
oddziaływanie korzystne o widocznych zmianach w środowisku (2) 
oddziaływanie korzystne nie powodujące widocznych zmian w środowisku (1) 
oddziaływanie obojętne (0) 
oddziaływanie niekorzystne nie powodujące widocznych zmian w środowisku (-1) 
oddziaływanie niekorzystne o widocznych zmianach w środowisku (-2) 
oddziaływanie bardzo niekorzystne dla środowiska (-3) 

komponenty środowiska 
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zmiana organizacji ruchu w celu 
usprawnienia połączeń 

komunikacji zbiorowej, a także 
wyznaczanie bus-pasów i 

przystanków autobusowych 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

budowa lub przebudowa pętli 
autobusowych: 

- al. Przyjaźni i ul. Rejtana 
-1 -1 0 0 -1 -1 0 0 0 2 0 0 0 

budowa ścieżek rowerowych -1 -1 0 0 -1/1 -1/1 0 0 0 1 0 0 0 

przebudowa infrastruktury 
technicznej, w tym kanalizacyjnej 

0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 

nasadzenia zieleni 1 2 1 2 2 2 3 0 2 2 0 3 2 

Przedsięwzięcie Nr 3.2. 
„System zieleni miejskiej” 

Lokalizacja: obszar 
rewitalizacji 

 

Nasadzenia drzew – na nowych 
lub istniejących terenach zieleni, w 
przestrzeni publicznej, w ciągach 
komunikacyjnych, podwórkach 

2 2 1 2 2 2 3 0 2 2 0 3 2 

Rewitalizacja Kamionki Piast – II 
etap, zagospodarowanie terenów 
nadwodnych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe 

0 -1 0 0 -1 -1 1 0 1 2 0 1 0 

Budowa błękitno-zielonej 
infrastruktury – tereny zieleni i wód 

powierzchniowych, zieleń na 
dachach i elewacjach budynków 

2 2 1 2 2 2 3 0 2 2 0 3 2 

Program rozwoju ogrodów 
działkowych, w tym poprawa 

dostępności, przebudowa 
infrastruktury technicznej, 

nasadzenia drzew, likwidacja 
azbestu 

1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 0 1 1 
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Nazwa przedsięwzięcia/ 
Lokalizacja 

Zadania realizowane w 
ramach przedsięwzięcia 

waga oddziaływania 
oddziaływanie bardzo korzystne dla środowiska (3) 
oddziaływanie korzystne o widocznych zmianach w środowisku (2) 
oddziaływanie korzystne nie powodujące widocznych zmian w środowisku (1) 
oddziaływanie obojętne (0) 
oddziaływanie niekorzystne nie powodujące widocznych zmian w środowisku (-1) 
oddziaływanie niekorzystne o widocznych zmianach w środowisku (-2) 
oddziaływanie bardzo niekorzystne dla środowiska (-3) 

komponenty środowiska 
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Szlak zielonych kamionek 2 1 0 0 1 1 2 0 2 2 0 3 1 

PRZEDSIĘWZIĘCIA „ROZPROSZONE” W PRZESTRZENI 

 
Przedsięwzięcie Nr 4.1.  

„Roboty budowlane, prace 
konserwatorskie, prace 

restauratorskie w istniejących 
budynkach” 

Lokalizacja: obszar Specjalnej 
Strefy Rewitalizacji 

 

 0 -1 0 0 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 

Przedsięwzięcie Nr 4.2. 
„Poprawa standarów 

środowiska” 
Lokalizacja: obszar 

rewitalizacji 

utylizacja azbestu 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 

likwidacja nieekologicznych źródeł 
ogrzewania 

0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 

poprawa warunków akustycznych 
– wymiana nawierzchni, budowa 
ekranów akustycznych, „ciche” 

elewacje w budynkach 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 

eliminacja uciążliwości odorowych 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 

PRZEDSIĘWZIĘCIA „MIĘKKIE” 

Przedsięwzięcie Nr 5.1. 

„Integracja edukacyjno-
kulturalna” 

Lokalizacja: obszar 
rewitalizacji 

 

- Wystawa „Mistrzowie Piosenki”,  
- Cykl pt. „Miasto Masa 

Marionetka”  
- Warsztaty pt. „Miejska 

Warsztatowania Teatralna”  
- Utworzenie Świetlicy 

Wielopokoleniowej,  
- Utworzenie Inkubatora 

Artystycznego. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 
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Nazwa przedsięwzięcia/ 
Lokalizacja 

Zadania realizowane w 
ramach przedsięwzięcia 

waga oddziaływania 
oddziaływanie bardzo korzystne dla środowiska (3) 
oddziaływanie korzystne o widocznych zmianach w środowisku (2) 
oddziaływanie korzystne nie powodujące widocznych zmian w środowisku (1) 
oddziaływanie obojętne (0) 
oddziaływanie niekorzystne nie powodujące widocznych zmian w środowisku (-1) 
oddziaływanie niekorzystne o widocznych zmianach w środowisku (-2) 
oddziaływanie bardzo niekorzystne dla środowiska (-3) 

komponenty środowiska 
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Przedsięwzięcie Nr 5.2. 

„Centrum Cementu” 

 

Zagospodarowanie terenu wokół 
wyrobiska Odra I przeznaczonego 
na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe 

2 1 0 0 1 1 2 0 2 2 0 3 1 

Szlak kulturowy „Cementownie 
Opola” o funkcji edukacyjno-
kulturowej pokazujący rozwój 
miasta związany przemysłem 
cementowym 

2 1 0 0 1 1 2 0 2 2 0 3 1 

Przebudowa obiektów przemysłu 
cementowego na cele edukacyjne, 
kulturalne, turystyczne 

0 -1 0 0 -1 -1 1 0 0 1 0 0 0 
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Tabela 7 Rodzaje zidentyfikowanych potencjalnych oddziaływań projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji” w Opolu na środowisko 

Przedsięwzięcia zgrupowane wg 
planowanych zadań 

rodzaj potencjalnych oddziaływań 
korzystne/obojętne/niekorzystne 
chwilowe/stałe 
krótkoterminowe/długoterminowe 
bezpośrednie/pośrednie 
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Przedsięwzięcia polegające na: 
budowie/rozbudowie budynków, 

obiektów budowlanych, rozbiórkach, 
budowie/ rozbudowie układu 

komunikacyjnego, budowie/rozbudowie 
układu komunikacyjnego lub 

infrastruktury technicznej 

niekorzystne niekorzystne obojętne obojętne niekorzystne niekorzystne obojętne obojętne obojętne niekorzystne obojętne obojętne 

stałe chwilowe   chwilowe chwilowe    chwilowe   

długotermino
we 

długotermino
we 

  
krótkterminow

e 
krótkterminow

e 
   

krótkotermino
we 

  

bezpośrednie bezpośrednie   bezpośrednie bezpośrednie    bezpośrednie   

Przedsięwzięcia polegające na: 
przebudowie, modernizacjach, 

remontach istniejących budynków, 
pracach konserwatorskich, modernizacji 
ciągów komunikacyjnych, modernizacji 

infrastruktury technicznej, poprawa 
dostępności przestrzeni publicznych, 

obojętne niekorzystne obojętne obojętne obojętne niekorzystne obojętne obojętne obojętne niekorzystne obojętne obojętne 

 chwilowe    chwilowe    chwilowe   

 
długotermino

we 
   

krótkterminow
e 

   
krótkotermino

we 
  

 bezpośrednie    bezpośrednie    bezpośrednie   

Przedsięwzięcia polegające na: 
usprawnieniu ruchu drogowego , 

poprawy oświetlenia, zmiany organizacji 

     korzystne    korzystne   

     stałe    stałe   

     
długotermino

we 
   

długotermino
we 

  

     bezpośrednie    bezpośrednie   

Przedsięwzięcia polegające na: 
zagospodarowaniu terenu zielenią; 

nasadzenia zieleni, budowa błękitno-
zielonej infrastruktury, programy 

ogródków działkowych 

korzystne korzystne korzystne korzystne korzystne korzystne korzystne obojętne korzystne korzystne obojętne korzystne 

stałe stałe stałe stałe stałe stałe stałe  stałe stałe  stałe 

długotermino
we 

długotermino
we 

długotermino
we 

długotermino
we 

długotermino
we 

długotermino
we 

długotermino
we 

 
długotermino

we 
długotermino

we 
 

długotermino
we 

bezpośrednie bezpośrednie pośrednie pośrednie pośrednie pośrednie bezpośrednie  bezpośrednie pośrednie  bezpośrednie 

Przedsięwzięcia polegające na: 
porządkowaniu podwórek 

korzystne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne korzystne korzystne obojętne obojętne 

stałe        stałe stałe   
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Przedsięwzięcia zgrupowane wg 
planowanych zadań 

rodzaj potencjalnych oddziaływań 
korzystne/obojętne/niekorzystne 
chwilowe/stałe 
krótkoterminowe/długoterminowe 
bezpośrednie/pośrednie 
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Podsumowując całą strategiczna ocenę oddziaływania na środowisko, zgodnie z przyjętą 

metodą obszar opracowania projektu GPR w Opolu podzielony został według stopnia oddziaływania 

na środowisko, na tereny, w których: 

I. realizacja przedsięwzięć może mieć korzystny wpływ na środowisko przyrodnicze (w stosunku 

do obecnego zagospodarowania) w przypadku projektów: zagospodarowania terenów zielenią, 

wprowadzenie błękitno-zielonej infrastruktury, nasadzenia zieleni. Oddziaływanie może mieć 

charakter widocznych lub niewidocznych zmian na środowisko, w zależności od miejsca 

przedsięwzięcia i zapotrzebowani na zieleń. 

II. realizacja przedsięwzięć nie zmieni stanu środowiska przyrodniczego (w stosunku do obecnego 

zagospodarowania) w przypadku większości projektów.  

III. realizacja przedsięwzięć może mieć niekorzystny wpływ na stan środowiska przyrodniczego 

(niż dotychczasowe zagospodarowanie) w przypadku projektów dotyczących budowy nowych 

budynków, rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej, rozbudowy infrastruktury technicznej, 

istotnej modernizacji aktualnego zagospodarowania. Oddziaływanie będzie mieć charakter nie 

powodujących widocznych zmian w środowisko. Obszar rewitalizacji obejmuje głównie 

śródmieście oraz tereny poza śródmieściem, o ukształtowanej zabudowę i zagospodarowaniu.  

Powyższy podział uwzględnia ogólną ocenę oddziaływania uzyskaną na etapie niniejszej 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Ustalone projekty nie będą w sposób identyczny 

oddziaływały na każdy komponent środowiska, co przedstawiają szczegółowe tabel 6 i 7. Potencjalne 

oddziaływanie wg. uciążliwości zostało przedstawione na załączniku nr 2 do niniejszego 

opracowania.  

Skutki realizacji przedsięwzięć mogą być różnorodne w zależności od rodzaju inwestycji, jakie 

powstaną oraz sposobu ich realizacji, w tym stosowanych rozwiązań technicznych i technologicznych, 

które nie są znane na etapie sporządzenia projektu GPR. Analizując projekt można stwierdzić, że jest 

on w zgodzie z ideą ochrony środowiska i zaproponowane w nim rozwiązania, mają na celu 

niepogarszanie jakości środowiska, a wręcz jego poprawę. Projekt powstawał analizując jednocześnie 

potencjalne zagrożenia dla środowisko, dzięki czemu zidentyfikowane oddziaływania mogły być 

eliminowane na etapie tworzenia projektu. GPR jest środkiem w realizacji przepisów w zakresie 

ochrony środowiska, tj. dostosowania się do standardów środowiska mających na celu 

zapobieganie szkód w środowisku.  
 

3.5. Rozwiązania mające na celu zapobieganie lub ograniczanie negatywnych 

oddziaływań na środowisko 

Prognoza oddziaływania na środowisko powstawała równolegle do projektowanego 

dokumentu w ścisłej współpracy autorów poszczególnych opracowań, w związku z czym już na etapie 

koncepcyjnym ustalenia budzące zastrzeżenia były na bieżąco weryfikowane i minimalizowane. 

Celem projektu GPR jest efektywny proces rewitalizacji (wyjście ze zdiagnozowanego kryzysu).  

Mając na względzie wymogi prawne odnoszące się do ochrony zasobów środowiska, 

dostępną wiedzę na etapie sporządzania niniejszej Prognozy przedstawiono ustalenia wspierające 
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ochronę środowiska, ochronę przyrody i krajobrazu oraz rozwiązania mające na celu zapobieganie, 

ograniczenie lub kompensacje potencjalnych oddziaływań wynikających z realizacji projektu GPR:  

 zapewnienie udziału zieleni w projektach inwestycyjnych i obowiązek realizacji spójnej 

kompozycji zieleni, stosowanie zróżnicowanych form zieleni np. zielone dachy, zielone ściany, 

szpalery drzew przyulicznych, parki, skwery, rabaty, murawy, łąki kwietne, ogrody deszczowe 

etc. mających wpływ na pobieranie wody oraz na poprawę jakości powietrza.  

 odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do 

istniejącego układu kanalizacji sanitarnej, 

 zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i gruntowych, 

 zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie z wykorzystaniem 

systemów retencyjno-rozsączających; 

 odprowadzenie wód opadowych do systemu rozdzielczej kanalizacji deszczowej, powiązanego 

z istniejącym układem kanalizacji deszczowej lub systemu wód powierzchniowych poprzez 

systemy retencyjne na terenie, 

 stosowanie separatorów i odstojników podczyszczających ścieki opadowe i roztopowe, które 

spływają z dróg innych terenów utwardzonych, 

 stosowanie najlepszych dostępnych technik (BAT) oraz rozwiązań technologicznych 

najkorzystniejszych dla środowiska, ograniczających wpływ na zasoby przyrodnicze; 

 zaopatrzenie w energię cieplną: z lokalnego systemu ciepłowniczego, po jego ewentualnej 

niezbędnej budowie lub rozbudowie w oparciu o istniejącą infrastrukturę, ogrzewanie obiektów z 

niskoemisyjnych lokalnych lub indywidualnych źródeł ciepła,  

 realizacji zadań „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego” oraz „Planu 

gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola”; 

 dostosowanie się do zapisów „Planu adaptacji Miasta Opola do zmian klimatu do roku 2030”. 

Na etapie projektu GPR proponuje się przedsięwzięcia rewitalizacyjne nie określając jednak 

ram czasowych dla realizacji tych zamierzeń. GPR nie jest także dokumentem, który określa w sposób 

szczegółowy sposób ich realizacji – rozwiązań technicznych czy organizacyjnych związanych z 

realizacją. Do tego służą decyzje administracyjne poprzedzające rozpoczęcie inwestycji. Stosowanie 

do standardów określonych w przepisach szczegółowych m.in. Prawo Wodne [H] czy Prawo ochrony 

środowiska [I] stanowi „środek” zapobiegawczy, który uchroni obszar przed ewentualnymi 

negatywnymi trendami, jakie mogą się pojawić, a których prognoza nie jest do końca w stanie 

przewidzieć.  

4. ZAKOŃCZENIE 

4.1. Wnioski 

Obszar rewitalizacji zlokalizowany jest w centrum Opola i obejmuje swoim zasięgiem całość 

lub część dzielnic: III (Chabry), IV (Armii Krajowej), V (Gosławice, Malinka), VII (Groszowice, 

Grotowice, Nowa Wieś Królewska), VIII (Śródmieście), IX (Stare Miasto), X (Nadodrze). W strukturze 

użytkowania występują głównie tereny zabudowane (mieszkaniowe, przemysłowe, inne tereny 

zabudowane). Lokalnie znajdują się tereny pod drogami i tereny kolejowe, a także tereny rekreacyjno- 
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wypoczynkowe oraz tereny pod wodami płynącymi. Obszar jest intensywnie zabudowany i 

zagospodarowany. 

Celem Gminnego Programu Rewitalizacji jest rewitalizacja. Rewitalizacja stanowi proces 

wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób 

kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i 

gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie 

gminnego programu rewitalizacji. To proces wieloletnich przemian przestrzennych, technicznych, 

społecznych, gospodarczych i ekonomicznych prowadzony na obszarze zdegradowanym. Proces tych 

przemian ma w perspektywie przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców, stanu środowiska 

naturalnego i kulturowego, przywrócenia ładu przestrzennego, ożywienia gospodarczego i odbudowy 

więzi społecznych.  

Celem Prognozy jest określenie charakteru prawdopodobnych oddziaływań na środowisko, 

które mogą być spowodowane realizacją celów, kierunków, przedsięwzięć wyznaczonych w projekcie 

GPR. W Prognozie wskazuje się na charakter i zasięg potencjalnego oddziaływania, oraz wyznacza 

działania mające na celu zapobieganie/minimalizację potencjalnych negatywnych oddziaływań na 

środowisko, w tym na zdrowie ludzi. Trudnością przy przeprowadzeniu strategicznej oceny 

oddziaływania jest jednak dokładne przewidywanie na etapie tworzenia dokumentu rzeczywistego 

wpływu zagospodarowania na środowisko, na postawie którego mogą być realizowane inwestycje. 

Problemem jest zatem poziom ogólności z jaką trzeba opisać potencjalne oddziaływania, gdyż nie są 

znane warunki techniczne inwestycji oraz czas realizacji. Potencjalne oddziaływania są zatem 

omówione w sposób ogólny, uwzględniając zaproponowane projekty, bazując na wiedzy o 

oddziaływaniach analogicznie do inwestycji o podobnym charakterze. 

Projekt GPR powstawał analizując jednocześnie potencjalne zagrożenia dla środowisko, 

dzięki czemu zidentyfikowane oddziaływania mogły być eliminowane na etapie tworzenia projektu. 

Skutki realizacji projektów mogą być różnorodne w zależności od rodzaju inwestycji, jakie powstaną 

oraz sposobu ich realizacji, w tym stosowanych rozwiązań technicznych i technologicznych, które nie 

są znane na etapie sporządzenia  projektu. 

Podsumowując strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko ocenia się, że projekt GPR 

nie przewiduje wystąpienia znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko. Oceniono, że 

realizacja przedsięwzięć może mieć korzystny wpływ na środowisko przyrodnicze (w stosunku do 

obecnego zagospodarowania) w przypadku projektów: zagospodarowania terenów zielenią, 

wprowadzenie błękitno-zielonej infrastruktury, nasadzenia zieleni. Oddziaływanie może mieć charakter  

widocznych lub niewidocznych zmian na środowisko, w zależności od miejsca przedsięwzięcia i 

zapotrzebowani na zieleń. Realizacja przedsięwzięć nie zmieni stanu środowiska przyrodniczego (w 

stosunku do obecnego zagospodarowania) w przypadku większości projektów. Z kolei realizacja 

przedsięwzięć może mieć niekorzystny wpływ na stan środowiska przyrodniczego (niż dotychczasowe 

zagospodarowanie) w przypadku projektów dotyczących budowy nowych budynków, rozbudowy 

infrastruktury komunikacyjnej, rozbudowy infrastruktury technicznej, istotnej modernizacji aktualnego 

zagospodarowania. Oddziaływanie będzie mieć charakter nie powodujących widocznych zmian w 

środowisko. Obszar rewitalizacji obejmuje głównie śródmieście oraz tereny poza śródmieściem, o 

ukształtowanej zabudowę i zagospodarowaniu. 
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Mając na względzie wymogi prawne odnoszące się do ochrony zasobów środowiska, 

dostępną wiedzę na etapie sporządzania niniejszej Prognozy przedstawiono ustalenia wspierające 

ochronę środowiska, ochronę przyrody i krajobrazu oraz rozwiązania mające na celu zapobieganie, 

ograniczenie lub minimalizację potencjalnych oddziaływań wynikających z realizacji projektu GPR. Ze 

względu na projektowane przedsięwzięcia należy zastosować rozwiązania mające na celu 

zapewnienie udziału zieleni w projektach inwestycyjnych i obowiązek realizacji spójnej kompozycji 

zieleni, zwiększenie retencji w gruncie, realizacje systemów chroniących grunt i wody powierzchniowe 

i podziemne, a także działań ograniczających emisje zanieczyszczeń do powietrza i emisje hałasu. 

4.2. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu Gminnego Programu Rewitalizacja 

Opola jest częścią procedury mającej na celu uchwalenie GPR. Potrzeba opracowania prognozy 

wynika z 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 

[B]. Prognozę sporządza się w zakresie uzgodnionym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 

Środowiska i Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym.  

Obszar rewitalizacji zlokalizowany jest w centrum Opola i obejmuje swoim zasięgiem całość 

lub część dzielnic: III (Chabry), IV (Armii Krajowej), V (Gosławice, Malinka), VII (Groszowice, 

Grotowice, Nowa Wieś Królewska), VIII (Śródmieście), IX (Stare Miasto), X (Nadodrze). W strukturze 

użytkowania występują głównie tereny zabudowane (mieszkaniowe, przemysłowe, inne tereny 

zabudowane). Lokalnie znajdują się tereny pod drogami i tereny kolejowe, a także tereny rekreacyjno- 

wypoczynkowe oraz tereny pod wodami płynącymi. Obszar jest intensywnie zabudowany i 

zagospodarowany. 

Jako główne przyczyny przekroczeń dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń, szczególnie 

pyłu i benzo(a)pirenu, na obszarze rewitalizacji, wskazywane są emisje ze źródeł komunalnych oraz 

transport drogowy. Ocenia się, że większy udział mają zanieczyszczenia komunikacyjne niż 

zanieczyszczenia komunalne, z uwagi na to, że korzystano z sieci ciepłowniczej (ok. 40%), 

największe zużycie nośnika ciepła dotyczyło gazu (ok. 23%), niewiele mniej zużywany był węgiel (ok. 

18%), i energia elektryczna (ok. 15%), najmniej zużywano drewna (ok. 6%) i oleju opałowego (niecały 

1%). Aktualnie sytuacja może być korzystniejsza z uwagi na wymianę pieców w gospodarstwach 

domowych (w ramach dotacji Urzędu Miasta). Istotną rolę mają również zakłady przemysłowe na 

obszarze rewitalizacji, prowadzące działalność w zakresie produkcji, ale również działalność usługową 

lub handlową. Funkcjonowanie zakładów wiąże się również z obsługa komunikacyjną.  

Warunki zamieszkiwania na obszarze rewitalizacji pogorszone są za sprawą zanieczyszczenia 

atmosfery gazami oraz pyłami. Zwarta zabudowa powierzchni terenu obiektami o dużej kubaturze 

wpływa modyfikująco na pole wiatru. Szczególnie problematyczne jest przewietrzanie terenów zwartej 

zabudowy. Dominujące kierunki wiatru nie sprzyjają przewietrzaniu w północnych, północno-

wschodnich i wschodnich terenach obszaru rewitalizacji tj. osiadla Chabry, osiedla Armii Krajowej i 

Malinki. Konieczne byłyby modyfikacje warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w celu 

utworzenia korytarza przewietrzającego. 
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Na obszarze rewitalizacji przeważają tereny intensywnie zainwestowane, w skład których 

wchodzą obszary różnych form zabudowy. Tereny posiadają wyjątkowo niewielką wartość dla 

kształtowania zieleni miejskiej urządzonej2. Zatem obszar rewitalizacji, w tym ścisłe centrum Opola, 

które jest szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju miasta mogą z czasem stać się miejscem 

nieatrakcyjnym dla swoich mieszkańców. Mieszkańcy coraz bardziej zaczynają dostrzegać potrzebę 

miejsc do wypoczynku i rekreacji znajdujących się w obrębie miejsca zamieszkania. 

Obszar rewitalizacji znajduje się w zasięgu oddziaływania hałasu generowanego przez ruch 

komunikacyjny wzdłuż ulic. Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu występują przy ul. 

Spychalskiego, ul. Nysy Łużyckiej, ul. Wrocławskiej, ul. Plebiscytowej, ul. Katowickiej, wyższe poziomy 

obejmują zabudowania w ciągu ul. Plebiscytowej. W zasięgu ponadnormatywnego hałas znajdują się 

głównie placówki oświatowe i szpitale. Linia zabudowy budynków mieszkalnych usytuowana jest zbyt 

blisko krawędzi jezdni. Konieczne byłoby zastosowanie środków technicznych obniżających poziom 

hałasu w stosunku do zabudowy chronionej akustycznie. Za emisję hałasu odpowiada stale rosnąca 

liczba pojazdów, zbyt duże prędkości rozwijane przez kierowców oraz zły stan techniczny dróg i 

pojazdów. 

Na obszarze objętym projektem GPR są zlokalizowane źródła promieniowania 

elektromagnetycznego niejonizującego tj. głównie stacje bazowe telefonii komórkowej. Warunki 

korzystania ze środowiskowa w zakresie generowania promieniowania elektromagnetycznego (PEM) 

oraz zakłóceń radioelektrycznych wymaga spełnienia określonych prawem norm i standardów. 

W obrębie obszaru rewitalizacji został utworzony użytek ekologiczny tj. „Kamionka Piast”. W 

sąsiedztwie obszaru utworzono użytek ekologiczny „Łąki w Nowej Wsi Królewskiej”. Jako 

proponowane użytki ekologiczne stanowią uzupełnienie istniejących form o tereny sąsiadujące z nimi, 

zatem stanowiłoby to powiększenie użytku „Kamionka Piast” i „Łąki w Nowej Wsi Królewskiej”. 

Dodatkowo, zgodnie z „Ekspertyzą kierunków rozwoju sieci opolskich rezerwatów przyrody” (Opole, 

2021) w obrębie obszaru rewitalizacji znajduje się projektowany rezerwat przyrody „Nowa Wieś 

Królewska”. 

Na obszarze rewitalizacji i w sąsiedztwie zlokalizowane są: 

 korytarze ekologiczne „Dolina Górnej Odry”, „Dolina Odry”, a także „Odra”; 

 obszary węzłowe tj. Park Nadodrzański, Wyrobisko Piast, Park na Wyspie Bolko – część poza 

ogrodem zoologicznym, Wyrobisko Bolko oraz w sąsiedztwie Łąki na południe od Nowej Wsi 

Królewskiej; 

 27 pomników przyrody ożywionej;  

 siedliska 6510 - zbiorowiska trwałych użytków zielonych, muraw, wrzosowisk i torfowisk, w tym 

siedlisko łąk świeżych, siedliska 3150 - Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze 

zbiorowiskami, siedliska 91E0 - Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe  i olsy 

źródliskowe, siedliska 91F0 - Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe, siedliska 3270 - 

Zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością; 

 zespół zanokcicy skalnej i murowanej;  

                                                      
2 Zgodnie z „Opracowaniem ekofizjograficznym” (2015r.) 
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 siedliska roślin naczyniowych: smagliczka kielichowata, bluszcz pospolity barwinek pospolity, 

rzepik wonny, żabiniec lancetowaty, rdestnica nawodna, listera jajowata, pięciornik wyprosowany, 

ośmiał mniejszy, kukułka (storczyk) krwista, miłek letni, kruszczyk błotny, centuria nadobna, 

wilżyna ciernista, śnieżyczka przebiśnieg, zaraza czerwonawa, turówka wonna, czosnek 

niedźwiedzi, grzybienie białe. Ponadto znajdują się stanowiska grzybów tj. purchawica olbrzymia) 

i czarka szkarłatna), smardz półwolny;  

 stanowiska i siedliska (miejsca rozrodu) ssaków tj. borowiec wielki, mroczek późny, nocek duży, 

nocek rudy, mopek zachodni, bóbr wydra, mroczek posrebrzany, jeż zachodni, gacek brunatny, 

karlik większy, karlik malutki, wiewiórka pospolita, nocek wąsatek, karlik drobny; ptaków tj. 

kuropatwa,  dzięcioł zielonosiwy, zimorodek, przepiórka zwyczajna, muchołówka białoszyja, 

dzięcioł białoszyi, strumieniówka, świerszczak, kląskawka, pokrzywnica, brzęczka, rokitniczka, 

białorzytka, czubatka, brzęczka, kszyk, bekasik, czeczotka, błotniak stawowy, wodnik, bączek, 

pokląskwa, grubodziób, dzięcioł zielony, dzięcioł czarny, perkoz dwuczuby, trzciniak, krętogłów, 

remiz, rybitwa rzeczna, mewa śmieszka, uszatka, derkacz, kokoszka, kowalik, modraszka, 

mazurek, piecuszek, pierwiosnek, piegża, bogatka, łabędź niemy, trznadel złotawy, dzwoniec, 

gąsiorek, pliszka siwa, kapturka, jarzębatka, cierniówka, perkoz rdzawoszyi, zausznik, zaganiacz, 

zięba; płazów tj. ropucha zielona, grzebiuszka ziemna, kompleks żab zielonych, ropucha szara, 

grzebiuszka ziemna, kumak nizinny, rzekotka drzewna, żaba wodna, żaba jeziorkowa, żaba 

śmieszka, traszka zwyczajna, żaba trawna, owadów tj. ważka, motyl, biegacz Scheidlera, 

pachnica dębowa, czerwończyk nieparek, ryb tj. śliz pospolity, różanka europejska, różanka 

pospolita, koza, minóg strumieniowy.  

Celem Prognozy jest określenie charakteru prawdopodobnych oddziaływań na środowisko, 

które mogą być spowodowane realizacją celów, kierunków, przedsięwzięć wyznaczonych w projekcie 

GPR. W Prognozie wskazuje się na charakter i zasięg potencjalnego oddziaływania, oraz wyznacza 

działania mające na celu zapobieganie/minimalizację potencjalnych negatywnych oddziaływań na 

środowisko, w tym na zdrowie ludzi. Trudnością przy przeprowadzeniu strategicznej oceny 

oddziaływania jest jednak dokładne przewidywanie na etapie tworzenia dokumentu rzeczywistego 

wpływu zagospodarowania na środowisko, na postawie którego mogą być realizowane inwestycje. 

Problemem jest zatem poziom ogólności z jaką trzeba opisać potencjalne oddziaływania, gdyż nie są 

znane warunki techniczne inwestycji oraz czas realizacji. Potencjalne oddziaływania są zatem 

omówione w sposób ogólny, uwzględniając zaproponowane projekty, bazując na wiedzy o 

oddziaływaniach analogicznie do inwestycji o podobnym charakterze. 

 Po analizie uwarunkowań przyrodniczych, stanu środowiska i aktualnego sposobu 

użytkowania terenów dokonano analizy wpływu projektowanych rozwiązań na środowisko 

przyrodnicze w formie tekstowej oraz tabelarycznej oraz zidentyfikowano najważniejsze zmiany, jakie 

wynikają z nowego dokumentu.  

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko wykazała że realizacja przedsięwzięć może 

mieć korzystny wpływ na środowisko przyrodnicze (w stosunku do obecnego zagospodarowania) w 

przypadku projektów: zagospodarowania terenów zielenią, wprowadzenie błękitno-zielonej 

infrastruktury, nasadzenia zieleni. Oddziaływanie może mieć charakter  widocznych lub niewidocznych 
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zmian na środowisko, w zależności od miejsca przedsięwzięcia i zapotrzebowani na zieleń. Realizacja 

przedsięwzięć nie zmieni stanu środowiska przyrodniczego (w stosunku do obecnego 

zagospodarowania) w przypadku większości projektów. Z kolei realizacja przedsięwzięć może mieć 

niekorzystny wpływ na stan środowiska przyrodniczego (niż dotychczasowe zagospodarowanie) w 

przypadku projektów dotyczących budowy nowych budynków, rozbudowy infrastruktury 

komunikacyjnej, rozbudowy infrastruktury technicznej, istotnej modernizacji aktualnego 

zagospodarowania. Oddziaływanie będzie mieć charakter nie powodujących widocznych zmian w 

środowisko. Obszar rewitalizacji obejmuje głównie śródmieście oraz tereny poza śródmieściem, o 

ukształtowanej zabudowę i zagospodarowaniu. 

Dla ograniczenia uciążliwości zaproponowano rozwiązania chroniące środowisko przyrodnicze 

oraz zdrowie ludzi tj. zapewnienie udziału zieleni w projektach inwestycyjnych i obowiązek realizacji 

spójnej kompozycji zieleni, zwiększenie retencji w gruncie, realizacje systemów chroniących grunt i 

wody powierzchniowe i podziemne, a także działań ograniczających emisje zanieczyszczeń do 

powietrza i emisje hałasu. 

4.3. Trudności wynikające z niedostatków techniki lub współczesnej wiedzy 

napotkanych przy sporządzaniu prognozy 

W trakcie opracowywania prognozy nie stwierdzono braków odnośnie literatury czy materiałów 

kartograficznych. Oparto się na istniejących opracowaniach i aktualizacjach dokumentów, w związku z 

czym szczegółowo omówiono każdy komponent środowiska.  

Trudnością przy przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania jest jednak dokładne 

przewidywanie na etapie tworzenia dokumentu rzeczywistego wpływu zagospodarowania na 

środowisko, na postawie którego mogą być realizowane inwestycje. Problemem jest zatem poziom 

ogólności z jaką trzeba opisać potencjalne oddziaływania, gdyż nie są znane warunki techniczne 

inwestycji oraz czas realizacji. Potencjalne oddziaływania są zatem omówione w sposób ogólny, 

uwzględniając zaproponowane projekty, bazując na wiedzy o oddziaływaniach analogicznie do 

inwestycji o podobnym charakterze. 

4.4. Akty prawne 

[A] Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2021 poz. 485 ze zm.) 

[B] Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 

2021 poz. 2389 ze zm.) 

[C] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu (Dz.U. 2021 poz. 845) 

[D] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014r., poz. 112) 

[E] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) 
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[F] Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania 

dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 

258). 

[G] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) 

[H] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 2233 ze zm.) 

[I]  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973) 

[J] Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1479) 

[K] Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. 

2020 poz. 2187) 

4.5. Dokumenty wykorzystane przy sporządzaniu prognozy 

1. Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016r. poz. 

1967) 

2. Dokumentacja „Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla miasta Opola, Kowalczyk R., 

2004r. 

3. Geografia regionalna Polski, J. Kondracki, Warszawa, Wydawnictwo PWN, 2002r.;. 

4. Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza Opola, Spałek K. (pod red.) i BIO-PLAN, 2001r. 

5. Inwentaryzacja przyrodnicza Miasta Opole, aktualizacja, EKOSYSTEM Projekt, zespół autorski, 

2017r. 

6. Mapa akustyczna Miasta Opola, OPEGIEKA, 2016-2017 

7. Opracowanie Ekofizjograficzne Podstawowe dla terenów włączonych do dotychczasowego 

obszaru Miasta Opola, Konsorcjum ECOPlan i GRUNT, 2017r. 

8. Podręcznik dla inwestorów przedsięwzięć infrastrukturalnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej, Warszawa, 2007-2013r.; 

9. Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Opola, Załącznik do uchwały nr IV/25/10 Rady 

Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2010 r 

10. Rackiewicz I. (pod red.), 2013, Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola na 

lata 2013-2018 z perspektywą na lata 2019-2020 

11. Raporty o stanie środowiska w województwie opolskim, Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Opolu, 2018-2020r. 

12. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko w planowaniu przestrzennym, Praca zbiorowa 

pod redakcją Romana Bednarka, Poznań, 2012r.;  

13. Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 

z perspektywą do roku 2030 r. (SPA 2020); 

14. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola, przyjęte 

Uchwałą Nr LXVI/1248/18 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018 r. 

 

  



Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Opola”  

 

 76 

 

 

Marta Stelmach-Orzechowska 

Biuro Urbanistyczne 

pl. Wolności 7-8, 45-018 Opole 

Urząd Miasta Opola 

Rynek Ratusz, 45-015 Opole 

Opole, 24.11.2022r. 

 

 

 

Oświadczenie 

 

 
Niniejszym oświadczam, że jako autor Prognozy oddziaływania na środowisko projektu 

„Gminnego Programu Rewitalizacji Opola”, spełniam wymagania wprowadzone art. 74a 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. 2022 poz. 1029 ze zm.). 

Jednocześnie oświadczam, ze jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

……………………………………………. 
(podpis) 

 

 

 


