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Oświadczenie zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1405 ze zm.).  
Oświadczam, że ja, Tomasz Miłowski spełniam wymagania, o których mowa w art. 74a ust. 2 pkt 1 i 2 ww. ustawy: w 2003 r. 
ukończyłem studia wyższe z dziedziny geologii oraz w 2011 r. studia podyplomowe z zakresu prawnych problemów górnictwa  
i ochrony środowiska. W latach 2005 – 2018 wykonałem lub brałem udział w wykonaniu kilkuset prognoz oddziaływania  
na środowisko, raportów oddziaływania na środowisko oraz innych opracowań dotyczących ochrony środowiska. Jestem 
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 

 

 



 

 

1. WPROWADZENIE 

1.1 CEL, ZAKRES PRACY, POWIĄZANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI 

 Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko sporządzonego  
w 2018 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg dla terenu 
położonego w jego centralnej części, w granicach Parku Kulturowego, który został utworzony  
w roku 2016. 

Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wynika z przepisu art. 51 ust 1 ustawy z dnia 3 października  
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

 Podstawowym celem prognozy jest wykazanie, jak określone w planie kierunki 
zagospodarowania przestrzennego gminy wpłyną na środowisko i czy – a jeśli tak to w jakim stopniu – 
naruszą zasady prawidłowej gospodarki zasobami naturalnymi. Ze względu na dużą złożoność 
zjawisk przyrodniczych, ograniczony zakres rozpoznania środowiska oraz ogólny charakter 
dokumentów planistycznych, ocena potencjalnych przekształceń środowiska wynikających  
z projektowanego przeznaczenia terenów ma formę prognozy. Nie jest ona dokumentem 
rozstrzygającym o słuszności realizacji zamierzeń inwestycyjnych przewidzianych nowymi ustaleniami 
planu, a jedynie przedstawia prawdopodobne skutki jakie niesie za sobą ich realizacja  
na poszczególne komponenty środowiska w ich wzajemnym powiązaniu, w szczególności  
na ekosystemy, krajobraz, a także ludzi, dobra materialne oraz dobra kultury. 

 Niniejszy dokument został sporządzony w oparciu o wymogi wynikające z przepisu art. 51  
ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Zgodnie z wyżej wymienionym artykułem sporządzana prognoza: 
a) zawiera: 

- ustalenia i główne cele projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego oraz jego powiązania z innymi dokumentami, 

- informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 
- informacje na temat przewidywanych możliwości transgranicznego oddziaływania  

na środowisko, 
- propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektowanego planu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 
- streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym; 

b) określa, analizuje i ocenia: 
- istniejący stan środowiska, 
- potencjalne zmiany stanu środowiska przy braku realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu, 
- przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko przy realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu, 
- istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 

projektowanego dokumentu, 
- cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym 

i krajowym istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu oraz sposoby  
w jakich te cele zostały uwzględnione; 

c) przedstawia: 
- rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, 
- możliwości rozwiązań alternatywnych w odniesieniu do obszaru Natura 2000. 
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Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Brzeg 
powiązany jest z następującymi dokumentami: 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego z 2010 r., przyjęty 
uchwałą nr XLVIII/505/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 września 
2010 r.; 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miasta 
Brzegu, które zostało przyjęte uchwałą Nr XXXII/291/01 Rady Miejskiej w Brzegu  
z dnia 29 czerwca 2001 r. oraz zmienione uchwałą Nr XL/344/08 Rady Miejskiej 
Brzegu z dnia 30 grudnia 2008 r.; 

Obowiązujące na analizowanym obszarze mpzp:  

 Uchwała Nr XVIII/142/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg; 

 Uchwała Nr VII/25/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg dla 
obszaru ograniczonego od wschodu ul. Armii Krajowej, od północy ul. Kardynała 
Wyszyńskiego, od zachodu ul. Myczkowskiego oraz od południa magistralną linią 
kolejową; 

 Uchwała Nr IX/55/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg dla obszaru wysp odrzańskich 
ograniczonego od wschodu ul. Krakusa, od północy Kanałem Odrzańskim,  
a od południa i zachodu wodami rzeki Odry; 

 Uchwała Nr LIV/372/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg  
dla obszaru ograniczonego od północy ul. Oławską, od południa ul. Wrocławską,  
od zachodu projektowaną ulicą graniczącą z terenami rolnymi; 

 Opracowanie ekofizjograficzne dla miasta Brzeg, Jeleniogórskie Biuro Planowania  
i Projektowania, Jelenia Góra 2001 r.; 

 Problemowe opracowanie ekofizjograficzne dla obszaru Natura 2000 Grądy 
Odrzańskie, położonego w granicach administracyjnych miasta Brzeg, Ecosystem 
Projekt, Opole 2009 r. 

1.2 METODY ZASTOSOWANE PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY 

W celu sporządzenia prognozy przeprowadzono następujące prace: 

 zapoznano się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  
w tym z wnioskami do planu; 

 zapoznano się z danymi fizjograficznymi oraz innymi dostępnymi opracowaniami 
sozologicznymi obejmującymi obszar objęty prognozą; 

 dokonano oceny projektu MPZP w odniesieniu do obowiązujących aktów prawnych,  
w tym przepisów gminnych; 

 przeprowadzono wizję obszaru objętego prognozą (w kwietniu 2018 r.); 

 dokonano analizy czynników potencjalnie mogących przynieść negatywne skutki  
dla środowiska. 
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1.3 CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, 
WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO 

DOKUMENTU, ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE CELE I INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY 

UWZGLĘDNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU 

Sporządzając niniejszą prognozę nie dostrzeżono celów ochrony środowiska określonych  
w przepisach prawa międzynarodowego, wspólnotowego oraz krajowego, które odnosiłyby się 
bezpośrednio do obszaru objętego sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, tak pod względem geograficznym, jak i funkcjonalnym. Należy jednak zwrócić uwagę 
na to, że prawodawstwo krajowe, międzynarodowe i wspólnotowe w sposób mniej lub bardziej 
abstrakcyjny formułuje określone zasady postępowania (np. nakazy i zakazy). Odnoszą się one 
również do zagadnień z zakresu ochrony środowiska, związanych ze stanowieniem prawa 
miejscowego.  

Do najważniejszych i uwzględnionych w projekcie planu aktów prawnych szczebla krajowego, 
zawierających cele ochrony środowiska, należą: 

 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142  
ze zm.), 

 ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.), 

 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r.  
poz. 519 ze zm.), 

 ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.), 

 ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.), 

 ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.). 

Podkreślenia wymaga, że jednym z podstawowych celów wspólnotowych w zakresie udziału 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny wpływu na środowisko planów i programów jest 
przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji 
projektowanego dokumentu w oparciu o przepisy rozdziału 1 działu IV ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku, uwzględniającej dyrektywę 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  
z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko 
(Dz. U. UE. L. 01. 197. 30). W granicach sporządzenia mpzp nie ma obszarów sieci Natura 2000, 
których podstawą wyznaczania są przepisy prawa wspólnotowego – tzw. Dyrektywy Ptasiej  
i Siedliskowej. Podsumowując, zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,  
które w świetle art. 15 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) obligatoryjnie ustala się  
w planie, oparte są na normach prawa krajowego, zgodnych z prawem wspólnotowym  
oraz międzynarodowym. 

1.4 USTALENIA I GŁÓWNE CELE PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

Do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
przystąpiono na podstawie Uchwały Nr XXXIII/417/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 30 czerwca  
2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonych: Uchwałą Nr XVIII/142/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 
19 grudnia 2003 r., Uchwałą Nr LIV/372/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 30 maja 2014 r.,  
Uchwałą Nr IX/55/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 29 kwietnia 2011 r., Uchwałą Nr LIV/372/14 Rady 
Miejskiej Brzegu z dnia 30 maja 2014 r. oraz Uchwałą Nr VII/25/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia  
4 marca 2011 r., dla obszaru w granicach uchwalonego Parku Kulturowego Książęce Miasto Brzeg 



Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonych: Uchwałą Nr XVIII/142/03 Rady 
Miejskiej w Brzegu z dnia 19 grudnia 2003r., Uchwałą Nr LIV/372/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 30 maja 2014 r., Uchwałą Nr IX/55/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia  
29 kwietnia 2011r., Uchwałą Nr LIV/372/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 30 maja 2014 r. oraz Uchwałą Nr VII/25/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4 marca 2011r.,  
dla obszaru w granicach uchwalonego Parku Kulturowego Książęce Miasto Brzeg oraz przyległych obszarów w rejonach ul. Chocimskiej, ul. Błonie, ul. Kępy 
Młyńskiej i Placu Drzewnego 

 7

oraz przyległych obszarów w rejonach ul. Chocimskiej, ul. Błonie, ul. Kępy Młyńskiej i Placu 
Drzewnego. Konieczność sporządzenia niniejszego planu miejscowego wynika przede wszystkim  
z utworzenia Parku Kulturowego „Książęce Miasto Brzeg” (uchwała Nr XXV/277/16 z dnia 28 
października 2016 r.), do czego obliguje art. 16 ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami. Ponadto sporządzenie planu ma na celu uregulowanie struktury 
funkcjonalno-przestrzennej tego obszaru, dostosowanie jego zapisów do aktualnych wymagań 
prawnych (część obowiązujących dotychczas na tym obszarze planów miejscowych nie spełnia 
wymagań ustawowych) oraz ułatwienie procesów inwestycyjnych.  

Projekt miejscowego planu przeznacza przedmiotowy obszar przede wszystkim pod: 
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (w tym z uzupełniającą bądź równoważną funkcją usługową), 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (w tym z równoważną funkcją usługową), różnego rodzaju 
usługi (w tym m.in. usługi publiczne, sportu i rekreacji oraz tereny usługowo-parkowe  
lub usługowo-parkingowe), obiekty produkcyjne, składy i magazyny lub zabudowę usługową, „tereny 
otwarte” (tj. zieleni leśnej i parkowej oraz wód), tereny infrastruktury technicznej (w tym związane  
z produkcją energii ze źródeł odnawialnych w zakresie hydroenergii) oraz tereny komunikacji pieszej, 
rowerowej, samochodowej i kolejowej. Część wprowadzonych przeznaczeń sankcjonuje stan 
faktyczny, pozostałe zostały wprowadzone na zasadzie uzupełnienia i „dogęszczenia” istniejącego 
zagospodarowania. 

W granicach obszaru opracowania obowiązują cztery miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego przyjęte następującymi uchwałami Rady Miejskiej Brzegu: Nr XVIII/142/03 z dnia  
19 grudnia 2003 r., Nr IX/55/11 z dnia 29 kwietnia 2011 r., Nr LIV/372/14 z dnia 30 maja 2014 r. oraz 
Nr VII/25/11 z dnia 4 marca 2011 r. Przedmiotowy projekt wprowadza względem ww. opracowań 
korekty w zakresie przestrzennego zasięgu niektórych przeznaczeń terenów oraz bardziej 
precyzyjnych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu  
(m.in. wskaźnik intensywności zabudowy dla wszystkich przeznaczeń dopuszczających zabudowę), 
co pozwoli na racjonalne gospodarowanie przestrzenią w oparciu o wymagania ładu przestrzennego. 
W granicach obszaru planu wyróżnia się ruchome i nieruchome zabytki o wysokich walorach 
architektonicznych, ujęte w rejestrze zabytków i/lub gminnej ewidencji zabytków (gez) – są to budynki 
(część z nich wraz z otoczeniem) oraz obiekty punktowe, liniowe i inne. Istotny wpływ na krajobraz 
mają również wpisane do rejestru zabytków obszary, w tym staromiejski układ urbanistyczny, 
fortyfikacje miejskie, czy tereny zielone (m.in. parki miejskie). Większość analizowanego planu 
znajduje się w zasięgu Parku Kulturowego „Książęce Miasto Brzeg”, obejmującego swoim zasięgiem 
najbardziej wartościowe obszary przestrzeni miejskiej (w tym większość ww. budynków, obiektów  
i obszarów), mającego na celu m.in. ochronę kulturowego krajobrazu Brzegu. Wszystkie elementy  
o wartości architektonicznej lub krajobrazowej zostały uwzględnione w procesie projektowym poprzez 
ich wykazanie oraz wprowadzenie odpowiednich, mających na celu ich ochronę ustaleń, jak również 
zaproponowanie poszczególnych przeznaczeń terenów, czy określenie – wpływających również  
na krajobraz – właściwych parametrów i wskaźników zabudowy. Dla przedmiotowego obszaru  
nie sporządzono dotąd audytu krajobrazowego określającego krajobrazy priorytetowe oraz wnioski  
i rekomendacje wynikające z jego rozstrzygnięć, w związku z czym w planie nie wprowadzono ustaleń 

w tym zakresie. 

 W projekcie mpzp ustalono następujące przeznaczenia terenów: 

 MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

 MW/U – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z towarzyszącą zabudową 
usługową; 

 MW-U – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej; 

 MW-U-KSg – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej lub garaży; 
 MW-MN – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub jednorodzinnej; 

 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

 MN-U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej; 
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 UC-U – teren obiektów handlowych o pow. sprzedaży powyżej 2000 m2 lub zabudowy 
usługowej; 

 U – teren zabudowy usługowej; 

 U-MZ – teren zabudowy usługowej lub zamieszkania zbiorowego; 
 U-KSp – teren zabudowy usługowej lub parkingów; 

 U-ZP – teren zabudowy usługowej lub zieleni urządzonej; 

 U-EH – teren zabudowy usługowej lub pod obiekty produkcji energii elektrycznej  
ze źródeł odnawialnych w zakresie hydroenergii; 

 Ukr – teren zabudowy usług kultu religijnego; 

 UK – teren zabudowy usług kultury; 

 US – teren usług sportu i rekreacji; 

 P-U – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej; 
 ZP-UK – teren zieleni urządzonej lub zabudowy usług kultury; 

 ZP/U – teren zieleni urządzonej z towarzyszącą zabudową usługową; 

 ZP – teren zieleni urządzonej; 

 ZL – teren lasu; 

 WS – teren wód powierzchniowych śródlądowych; 
 WS-EH – teren wód powierzchniowych śródlądowych lub obiektów produkcji energii 

elektrycznej ze źródeł odnawialnych w zakresie hydroenergii; 
 KK-U – teren komunikacji kolejowej lub zabudowy usługowej; 

 KK – teren komunikacji kolejowej; 

 KSp-ZP – teren parkingów lub zieleni urządzonej; 

 KSp – teren parkingów; 

 KSp-KP – teren parkingów lub wydzielonego placu; 

 KP – teren wydzielonego placu; 
 KPX – teren komunikacji pieszej; 

 KPR – teren komunikacji pieszo-rowerowej; 

 KPJ – teren komunikacji pieszo-jezdnej; 

 KDG – teren dróg publicznych klasy głównej; 

 KDZ – teren dróg publicznych klasy zbiorczej; 
 KDL – teren dróg publicznych klasy lokalnej; 

 KDD – teren dróg publicznych klasy dojazdowej; 

 KDW – teren dróg wewnętrznych; 

 IE – teren infrastruktury elektroenergetycznej; 

 IK – teren infrastruktury kanalizacyjnej. 

Na analizowanym obszarze aktualnie obowiązują cztery miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego. Ich przeznaczenia terenów wykazują znaczne podobieństwo do tych, wskazanych  
w obecnie procedowanym projekcie, w którym jednak uwzględniono aktualne potrzeby i stan prawny. 
Projekt planu został zaktualizowany również pod względem obowiązujących obecnie norm prawnych 
oraz występujących na analizowanym terenie uwarunkowań. Przedmiotowy obszar w dużej mierze 
został już zainwestowany, w związku z czym wiele przeznaczeń terenu wskazanych w projekcie mpzp 
odzwierciedla bieżące, istniejące zagospodarowanie. Istotnym elementem planu jest pozostawienie  
w stanie obecnym występujących tu terenów zieleni urządzonej, co będzie miało duże znaczenie dla 
równoważenia procesów urbanizacyjnych. Analizowany projekt ze względu na wykształcony od lat 
układ komunikacyjny, praktycznie nie wprowadza nowych dróg z wyjątkiem kilku niewielkich odcinków 
klasy dojazdowej.  

Spośród uwarunkowań przyrodniczych w projekcie planu uwzględniono występowanie 
pomników przyrody i wartościowych parków, szeregu obiektów zabytkowych oraz zagrożeń 
powodziowych. Nie stwierdzono występowania zjawisk osuwiskowych, ani złóż kopalin. Na obszarze 
przewidzianym w planie do urbanizacji nie występują stanowiska roślin chronionych, czy cenne 
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siedliska przyrodnicze, a jego ustalenia nie przyczynią się do znaczącego pogorszenia stanu 
środowiska przyrodniczego. Analizowany teren od wielu lat poddawany jest przekształceniom 
antropogenicznym i procesom urbanizacyjnym, a ustalenia planu pozwolą na racjonalne 
gospodarowanie przestrzenią oraz ochronę walorów kulturowych i krajobrazowych miasta Brzeg,  
w tym terenów parkowych. 

2. CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA 

2.1 POŁOŻENIE FIZYCZNO-GEOGRAFICZNE 

Pod względem administracyjnym analizowany obszar o powierzchni ok. 224 ha zlokalizowany 
jest w województwie opolskim, w centralnej części miasta Brzeg. Granice terenu objętego planem są 
nieregularne – ich przebieg przedstawia załącznik mapowy nr 1. 

W ujęciu regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego1 miasto Brzeg, w tym  
analizowany obszar, znajduje się w prowincji Niż Środkowoeuropejski (31), podprowincji Niziny 
Środkowopolskie (318), makroregionie Nizina Śląska (318.5), w obrębie mezoregionu Pradolina 
Wrocławska (318.52). 

2.2 BUDOWA GEOLOGICZNA 

Analizowany obszar w całości leży na monoklinie przedsudeckiej, którą budują występujące  
w głębokim podłożu utwory mezozoiczne. Perm reprezentują cechsztyńskie piaskowce, mułowce  
i iłowce z poziomem anhydrytów. Trias tworzą: piaskowce pstrego piaskowca, dolomity i wapienie  
z wkładkami gipsów i anhydrytów retu i wapienia muszlowego oraz iłołupki kajpru. Strop monokliny 
budują natomiast margle i piaskowce górnej kredy. Na utworach górnej kredy, kajpru lub wapienia 
muszlowego występują osady kenozoiku: trzeciorzędu i czwartorzędu. 

Najstarszymi utworami kenozoicznymi są zwietrzeliny łupków ilastych i margli. Osady 
środkowego miocenu serii śląsko-łużyckiej wykształcone są w postaci szarych, partiami mocno 
zapiaszczonych iłów.2 Miocen górny tworzy seria poznańska zbudowana z iłów, mułków, piasków, 
miejscami z przewarstwieniami węgla brunatnego. Strop tych warstw zalega na rzędnej ok. 120  
m n.p.m. w części północnej, do 140 m n.p.m. w części południowej. Osady serii poznańskiej osiągają 
bardzo szerokie rozprzestrzenienie w całej analizowanej części Opolszczyzny. Utwory mioceńskie 
ujawniają się na powierzchni w południowo-wschodniej części obszaru, w przybliżeniu w rejonie  
ul. Wyszyńskiego na północy, ul. Kochanowskiego i ul. Poprzecznej na południu, ul. Kilińskiego  
na zachodzie i ul. ks. J. Popiełuszki na wschodzie. 

Na pozostałym obszarze na powierzchni występują utwory czwartorzędowe Zlodowacenia 
Środkowopolskiego w postaci glin zwałowych i piasków i żwirów wodnolodowcowych. W dolinie Odry 
występują piaski, żwiry i namuły rzeczne deponowane przez tą rzekę. Duża część powierzchni miasta 
pozostaje zabudowana od kilkuset lat, w związku z czym Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski  
ark. Oława3 wskazuje tu utwory antropogeniczne, przekształcone i nasypowe. 

2.3 WODY POWIERZCHNIOWE 

Wody płynące i stojące 

Przez północną część granic opracowania przepływa rzeka Odra, z którą ściśle związany jest 
cały wielowiekowy rozwój miasta. W obrębie planu znajduje się główne koryto Odry i Kanał Młynówka. 
Poza jego północną granicą zlokalizowany jest służący do transportu rzecznego Kanał Odry, zaś sam 
obszar opracowania obejmuje jedynie Kanał Młynówkę oraz fragment Odry na stopniu wodnym 
pomiędzy Wyspą Jeżynową a północnym brzegiem. Główny nurt rzeki, poza mostem na DK39 nie 
został włączony do opracowania. 

                                                 
1 Kondracki J., Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa, 2001 r.; 
2 Badura J., Przybylski B., Mapa Geologiczna Polski w skali 1:200000 ark. Wrocław, PIG, Warszawa. 1996 r. 
3 Michalska E., Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50000,  
ark. Oława, PIG, Warszawa 1992 r.; 
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Drugim ciekiem posiadającym hydronim jest Kościelna, która przepływa przez północną część 
Parku Wolności, gdzie zasila znajdujący się na jego terenie staw. Kościelna poza granicami obszaru 
objętego mpzp uchodzi bezpośrednio do Odry. Dwa ww. cieki są jedynymi w zasięgu planu. 

Spośród zbiorników wód stojących wyróżnia się tu: trzy niewielkie stawy czy oczka wodne  
w miejscu dawnej fosy – na terenie okalających centrum miasta parków (pow. ok. 0,18 ha, 0,26 ha  
i 0,17 ha) oraz staw o powierzchni 0,26 ha i dawny basen kąpielowy – oba w Parku Wolności. 

Jednolite części wód powierzchniowych 

Przez analizowany teren przepływają dwa cieki, które zostały wydzielone jako Jednolite 
Części Wód Powierzchniowych: Odra jako JCWP nr PLRW60002113337 Odra od Małej Panwi  
do granic Wrocławia oraz Kościelna jako JCWP nr PLRW600017133129 Kościelna. Na niewielkim 
fragmencie, w południowo-wschodniej części, w rejonie połączenia ul. Nysańskiej, ul. Szkolnej  
i ul. Trzech Kotwic znajduje się zlewnia JCWP nr PLRW6000171331149 Sadzawa, jednak sam ciek 
płynie poza granicami opracowania. 

Zagrożenie powodziowe 

Na analizowanym obszarze występują zagrożenia powodziowe związane z Odrą, które były 
wskazywane na mapach KZGW z 2015 r. Wyróżniono tu: 

 obszar, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 
raz na 10 lat (Q=10%); 

 obszar, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz 
na 100 lat (Q=1%); 

 obszar, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz 
na 500 lat (Q=0,2%). 

Zasięgi tych wód ograniczają się do brzegu Odry (rejon ul. Nadodrzańskiej  
i ul. F. Krzyszowica), nieco szerszy zasięg mają jedynie w rejonie Parku Nad Odrą, gdzie nie 
występuje zabudowa. 

Ujęcia wód powierzchniowych  

Na analizowanych obszarach nie znajdują się ujęcia wód powierzchniowych ani ich strefy 
ochronne. 

2.4 WODY PODZIEMNE 

Regionalizacja hydrogeologiczna 

Według Mapy Hydrogeologicznej w skali 1:200000 ark. Wrocław4 cały analizowany obszar 
wchodzi w skład Regionu Opolskiego (XXVII), który charakteryzuje się występowaniem użytkowych wód 
podziemnych głównie w utworach trzeciorzędowych, miejscami również czwartorzędowych. 

Użytkowe poziomy wodonośne 

Zgodnie z Mapą Hydrogeologiczną Polski ark. Oława5 na analizowanym obszarze wydziela 
się użytkowe poziomy wodonośne w utworach trzeciorzędowych (położona na południe od Odry część 
mpzp) i w utworach czwartorzędowych (obszar położony na północ od Odry). W części południowo-
wschodniej nie wydzielono użytkowego poziomu wodonośnego.  

Miasto Brzeg i jego okolice cechują się specyficznymi, skomplikowanymi warunkami 
hydrogeologicznymi. Wody podziemne występują tu w czwartorzędowej i trzeciorzędowej formacji 
geologicznej, jednak ich rozkład przestrzenny jest nierównomierny i generalnie niekorzystny  
dla miasta. 

                                                 
4 Michniewicz M. i inni., Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:200000, ark. Wrocław, WG, Warszawa 1983 r.; 
5 Bielecka H., Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50000, ark. Oława, PIG, Warszawa 1997 r.; 
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Wody podziemne w utworach czwartorzędu powszechnie występują tylko w obrębie doliny 
rzeki Odry, we fluwioglacjalnych piaskach i żwirach. Zbiornik wód podziemnych czwartorzędowych 
obejmuje jedynie północną część obszaru miasta, rozciągając się pod terenem północnego brzegu 
Odry. Poziom wodonośny zalega na głębokości około 3 - 5 m p.p.t., a miąższość warstwy wodonośnej 
uzależniona jest od miąższości utworów czwartorzędowych. Zwierciadło wody jest swobodne. Woda 
ujmowana z tych warstw zaliczana jest do klasy Ic (tj. do wód bardzo nieznacznie zanieczyszczonych, 
nieznacznie odbiegających od normy, łatwych do uzdatniania). Płytkie poziomy wodonośne doliny 
rzeki Odry wykazują obecnie poważne objawy zanieczyszczenia. Wydajność ww. poziomu 
wodonośnego została określona na około 10 - 30 m3/h, a stopień zagrożenia na bardzo wysoki,  
ze względu na brak izolacji i dużą ilość źródeł zanieczyszczeń. 

Korzystniejszymi warunkami hydrogeologicznymi charakteryzuje się trzeciorzęd. Stwierdzono 
występowanie wód trzeciorzędowych w dwóch, a lokalnie nawet trzech poziomach wodonośnych. 
Wody zalegają w piaszczystych przewarstwieniach iłów, występujących w formie nieregularnych 
soczew piasków różnoziarnistych, częściowo kontaktujących się ze sobą. Warstwy wodonośne 
prowadzą wody pod ciśnieniem subartezyjskim, zalegają generalnie na głębokości około  
od 30 - 40 m, 50 - 60 i 70 -  80 m p.p.t., a lokalnie nawet poniżej 100 metrów. 

Wody ujęte z warstw trzeciorzędu cechują się średnią twardością, dużą agresywnością wobec 
betonu oraz ponadnormatywną zawartością ilości związków żelaza i częściowo manganu. Lokalnie 
posiadają słaby zapach roślinny lub siarkowodoru oraz niedobór fluoru. Pozostałe składniki mieszczą 
się w normie dla wód pitnych, także pod względem bakteriologicznym woda nie budzi zastrzeżeń.  
Od źródeł zanieczyszczeń izoluje je warstwa utworów nieprzepuszczalnych w nadkładzie zbiorników 
wodonośnych, która nie nadaje się do picia w stanie surowym i do celów konsumpcyjnych musi być 
uzdatniana. Obserwuje się zmienność chemiczności wód trzeciorzędowych w czasie, przy czym nie 
ma ona charakteru ukierunkowanego. Wahania poszczególnych składników bywają znaczne (w tym 
szczególnie żelaza i chlorków). Zmianom podlega także twardość wód oraz odczyn PH, od słabo 
kwaśnego do słabo zasadowego. Powyższe prawdopodobnie spowodowane jest sposobem zasilania 
trzeciorzędowych warstw wodonośnych. Przypuszcza się, że są one zasilane z odległych rejonów  
i być może ze zmiennych kierunków. Na terenie miasta Brzeg poziomy wodonośne trzeciorzędu  
są jedynymi poziomami użytkowymi, z których korzystają wszystkie ujęcia wody miasta. Nasilanie  
się procesów antropopresji może spowodować zanieczyszczenie wód podziemnych tego poziomu,  
co w sytuacjach specjalnych wykluczy użytkowanie istniejących ujęć lokalnych do awaryjnego 
zaopatrzenia miasta w wodę. Użytkowy poziom wodonośny trzeciorzędu cechuje się wydajnością 
wynoszącą 10 - 30 m3/h, stopień zagrożenia wód jest niski, ze względu na izolację plastycznymi iłami 
mioceńskimi. 

Główne zbiorniki wód podziemnych 

Według Mapy wstępnej waloryzacji głównych zbiorników wód podziemnych6 oraz materiałów 
Państwowej Służby Hydrogeologicznej7 na analizowanym obszarze nie wydzielono Głównych 
Zbiorników Wód Podziemnych. 

Jednolite części wód podziemnych 
W podziale na jednolite części wód podziemnych (JCWPd), cały analizowany teren znajduje 

się w obrębie JCWPd nr 109.  

Ujęcia wód podziemnych 

Na analizowanym obszarze nie znajdują się ujęcia wód podziemnych dla których wyznaczono 
by strefy ochrony bezpośredniej lub pośredniej. Ujęcia dla spółdzielni inwalidów i zakładów 
piwowarskich nie posiadają wyznaczonych stref ochronnych. 

                                                 
6 Skrzypczyk L. [red], 2003: Mapa wstępnej waloryzacji Głównych Zbiorników Wód Podziemnych 1:800000, PIG, Warszawa; 
7 Państwowa Służba Hydrogeologiczna – strona internetowa PIG, http://www.psh.gov.pl; 
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2.5 KLIMAT I WARUNKI TOPOKLIMATYCZNE 

Pod względem warunków cieplnych i opadowych, wg. A. Schmucka miasto Brzeg należy  
do rejonu Nadodrzańskiego, charakteryzującego się najwyższymi w województwie opolskim średnimi 
temperaturami rocznymi, najdłuższym okresem wegetacyjnym oraz niższymi, niż na pozostałym jego 
obszarze, średnimi opadami rocznymi. Z kolei wg. regionizacji klimatycznej Romera obszar miasta 
pozostaje pod wpływem typu klimatu podgórskich nizin i kotlin, który charakteryzuje się dużą 
łagodnością, zaś w myśl Gumińskiego – należy do Wrocławskiej dzielnicy klimatycznej, najcieplejszej 
w Polsce.8 

Średnia roczna temperatura powietrza na terenie miasta wynosi +8,5°C. Najcieplejszym 
miesiącem jest lipiec o średniej 18,8°C, najchłodniejszym styczeń – średnio 2,2°C. Porównując 
temperatury charakterystyczne dla wiosny i jesieni ocenia się, że cieplejszą porą jest jesień,  
ze średnią temperaturą 9°C (wiosna +8,3°C). Średnia temperatura lata (czerwiec - sierpień) utrzymuje 
się na poziomie +18°C, a zimy (grudzień - luty) na poziomie -1,1°C. Zima trwa tutaj około 60 dni,  
a pokrywa śnieżna utrzymuje się tylko przez około 50 dni w roku. Okres wegetacyjny (termiczna 
wiosna) rozpoczyna się w drugiej połowie marca i trwa 220 - 225 dni. Termiczne lato zaczyna się  
1 czerwca (trwa aż 100 dni), zaś jesień z reguły dopiero około 10 października. Ostatnie lata wykazują 
tendencje do znacznych anomalii pogodowych, polegających między innymi na gwałtowności opadów 
atmosferycznych i zmian temperatury. Zauważalne są również tendencje do ochładzania się lata oraz 
ocieplania wiosny i zimy. Zmiany te są wynikiem zachodzących na Ziemi globalnych przemian 
klimatycznych. 

Średnia roczna suma opadów atmosferycznych wynosi około 550 mm i z reguły, nawet w lata 
bardzo „mokre", nie przekracza 600 mm. Badania przeprowadzone na przestrzeni 1951 – 1990 r. 
wykazały tendencje do zmian ilości opadów atmosferycznych, które na obszarze miasta Brzeg 
zwiększyły się średnio o 5 - 10 mm rocznie. Z kolei w ostatnich latach są one odwrotne, tj. roczna 
suma opadów atmosferycznych zmniejsza się. Brzeg należy do najbardziej ubogich w opady rejonów 
województwa opolskiego. Na półrocze ciepłe (kwiecień - wrzesień) przypada ich około 350 - 400 mm, 
zaś na chłodne (październik - marzec) – tylko 200 - 250 mm. W okresie wegetacyjnym obserwuje się 
około 65% sumy opadów rocznych. Brzeg należy także do regionów opadowych o bardzo niskich 
sumach opadów, przypadających na półrocze chłodne. Największe opady notuje się w lipcu, kiedy 
wynoszą one 80 - 90 mm, a najmniejsze w lutym (nie przekraczają 30 mm). Burze atmosferyczne w 
okresie od kwietnia do października średnio występują tylko w ciągu 22 dni, przy czym najczęściej w 
lipcu, z kolei opady gradu są tu rzadkie i pomiędzy kwietniem a październikiem występują średnio 
tylko raz. Ze względu na położenie miasta w dolinie rzeki Odry oraz jej sąsiedztwie, cechą 
charakterystyczną jego klimatu jest częste zaleganie mgieł, które występują od września do marca 
średnio przez 40-50 dni. 

W mieście Brzeg, tak jak i w całym kraju, przeważają wiatry wiejące z kierunku zachodniego (W) - 
ich roczny udział wynosi 12,9%, natomiast udział wiatrów z zachodnio-południowego zachodu (WSW)  
oraz zachodnio-północnego zachodu (WNW) wynosi odpowiednio 8,9% oraz 9,1%. Drugorzędnym 
kierunkiem wiatrów jest kierunek południowy (S) – 8%, południowo- zachodni (SW) – 8%, południowo-
południowo-zachodni (SSW) – po 7,5% oraz południowo-południowo-wschodni (SSE) – 6,6%. 
Najrzadziej wieją wiatry z kierunku północnego (N) - 3,3%, północno-północno-wschodniego (NNE)  - 
2,8 % oraz północno-wschodniego (NE) - 2,9%.9 

Tabela 1 Rozkład wiatrów w mieście Brzeg [opracowanie własne na podstawie róży wiatrów 
[źródło: https://www.meteoblue.com]. 

Kierunek 
wiatru 

Ilość godzin  
w ciągu roku 

Udział [%]  
w ciągu roku 

WSW 779 8,9 

W 1127 12,9 

WNW 796 9,1 

                                                 
8 Opracowanie ekofizjograficzne dla miasta Brzeg, Jeleniogórskie Biuro Planowania i Projektowania, Jelenia Góra 2001 r.; 
9 Analiza uwarunkowań przewietrzania miasta Brzeg, Geoplan, Wrocław, grudzień 2016 r.; 
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NW 513 5,9 

NNW 322 3,7 

N 290 3,3 

NNE 247 2,8 

NE 250 2,9 

ENE 376 4,3 

E 403 4,6 

ESE 490 5,6 

SE 531 6,1 

SSE 577 6,6 

S 703 8,0 

SSW 658 7,5 

SW 704 8,0 

 
Rysunek 1 Róża wiatrów dla miasta Brzeg [źródło: https://www.meteoblue.com]. 

 

2.6 UKSZTAŁTOWANIE TERENU, ZAGROŻENIE OSUWISKOWE  

Ukształtowanie terenu 

W ujęciu regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego10 miasto Brzeg, w tym  
analizowany obszar, znajduje się w prowincji Niż Środkowoeuropejski (31), podprowincji Niziny 

                                                 
10 Kondracki J., Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa, 2001 r.; 
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Środkowopolskie (318), makroregionie Nizina Śląska (318.5), w obrębie mezoregionu Pradolina 
Wrocławska (318.52), w zasięgu której wyróżnia się dodatkowo Równinę Grodkowską.  

Pradolina Wrocławska (318.52) obejmuje dolinę rzeki Odry, wzniesioną do wysokości  
110 - 135 m n.p.m. Na terenie miasta jej południowa granica przebiega z kierunku północny-zachód  
– południowy-wschód, na wysokości ul Chrobrego. W rejonie Brzegu dno doliny stanowi akumulacyjna 
terasa zalewowa wyniesiona na wysokość 131-134 m n.p.m. oraz około 2 - 4 m nad średni poziom 
wody w rzece. Dolina Odry posiada wykształcony system tarasów późnoplejstoceńskich  
i holoceńskich, a od wysoczyzny Równiny Grodkowskiej oddziela ją wyraźna granica morfologiczna, 
wykształcona w postaci krawędzi o wysokości dochodzącej miejscami do 8 m. Na terenach 
zabudowanych miasta Brzeg jest ona mniej widoczna, a miejscami całkowicie maskowana.11 

Równina Grodkowska (318.533) stanowi wschodnią część Równiny Wrocławskiej, sięgając  
po dolinę Nysy Kłodzkiej. Morfogenetycznie jest ona płaską równiną moreny dennej i ablacyjnej, 
wzniesioną do wysokości 133 - 159 m n.p.m. o lekkim nachyleniu ku dolinie Odry. Powierzchnia 
wysoczyzny morenowej zdenudowanej jest płaska, miejscami porozcinana dolinami bocznymi, 
wciętymi w podłoże maksymalnie do 4 metrów głębokości. 

Na terenie miasta, ze względu na kilkusetletnią historię, naturalne ukształtowanie terenu 
zostało silnie zmienione i odkształcone. Rzędne na analizowanym obszarze wynoszą  
ok. 132 – 134 m n.p.m. w dolinie Odry, 143 – 145 m n.p.m. w centralnej części miasta i 141  
do 147 m n.p.m. w rejonie Parku Wolności. Ciekawy element morfologiczny stanowią wyspy  
na Odrze. W obrębie obszaru objętego mpzp znajduje się szereg form morfologicznych pochodzenia 
antropogenicznego, takich jak wały, nasypy kolejowe i drogowe, czy dawne umocnienia. Kolejnym 
interesującym elementem zagospodarowania jest dawna fosa oraz pozostałości dawnych fortyfikacji 
bastionowych. Często nie są one widoczne z poziomu terenu, jednak doskonale można  
je zaobserwować na mapach lub wizualizacjach numerycznego modelu terenu, gdzie w pełni ukazuje 
się ich historyczny zarys. 

                                                 
11 Opracowanie ekofizjograficzne dla miasta Brzeg, Jeleniogórskie Biuro Planowania i Projektowania, Jelenia Góra 2001 r. 
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Rysunek 2 Ukształtowanie analizowanego terenu na podstawie Numerycznego Model Terenu. 

 

Zjawiska osuwiskowe 

Na analizowanym obszarze nie stwierdzono występowania zjawisk osuwiskowych,  
ani występowania terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi. 

2.7 GLEBY 

Analizowany teren niemal w całości został przekształcony, wobec czego w jego granicach nie 
występują wykorzystywane rolniczo gleby o charakterze naturalnym. Zgodnie z mapą ewidencyjną,  
w granicach obszaru objętego mpzp nie wydzielono jakichkolwiek użytków o charakterze rolnym. 
Wszystkie gleby występujące na terenie objętym planem mają charakter antropogeniczny. 

2.8 ZASOBY NATURALNE 

Na obszarze objętym mpzp nie występują złoża kopalin, nie wyznaczono tu również obszarów 
i terenów górniczych.12  

2.9 PRZYRODA OŻYWIONA 

Analizowany obszar obejmuje centralną, mocno zurbanizowaną część miasta Brzeg. 
Dominuje tu zabudowa o charakterze śródmiejskim z wieloma wartościowymi zabytkami. W celu ich 
lepszej ochrony w 2016 r. utworzono Park Kulturowy „Książęce Miasto Brzeg”. W obszarze objętym 
planem praktycznie brak jest naturalnych siedlisk, jednak występuje tu duża ilość zieleni miejskiej, 
głównie w formie parków. Historyczne śródmieście od południowej części miasta oddzielają dwa parki, 
usytuowane w obrębie dawnej fosy: Park Centralny im. J. Czajkowskiego oraz Park nad Fosą  

                                                 
12 Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce według stanu na dzień 31.12.2016 r., PIG, Warszawa; 
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im. B. Chrobrego, w części północno-zachodniej planu znajduje się Park nad Odrą,  
zaś na południowym-zachodzie – Park Wolności. 

Park Wolności w znacznym stopniu tworzy zaniedbany, różnogatunkowy drzewostan 
pochodzenia antropogenicznego, w którym dominują gatunki liściaste, takie jak: dęby (szypułkowy  
i czerwony), lipa drobnolistna i szerokolistna, wierzby, jesiony, klon zwyczajny i jawor, topole, brzozy  
oraz kasztanowce. Wśród gatunków iglastych w bardzo niewielkich populacjach występują sosny 
zwyczajne, świerki i modrzewie. Średnio zwarty drzewostan parku posiada dobrze wykształcony 
podszyt, którego największym walorem są rośliny barwinek pospolity Vinca minor i bluszcz pospolity 
Hedera helix. Z punktu widzenia walorów przyrodniczych, park ten można podzielić na 2 podobszary: 
północno-wschodni, leżący przy siedzibie nadleśnictwa o charakterze wybitnie kulturowym,  
oraz południowy i południowo- zachodni (ze względu na zaniedbania pielęgnacyjne), który ma 
charakter bardziej naturalny, miejscami zbliżony do leśnego. Drugi z ww. podobszarów ocenia się na 
bardziej wartościowy przyrodniczo,  pełni on funkcję biocenotyczno-ochronną. Jednocześnie cały park, 
ze względu na wielkoprzestrzenny charakter i bliskie położenie w stosunku do terenów 
zurbanizowanych, spełnia ważną rolę środowiskotwórczą (bioklimatyczną) i wypoczynkową.13 

Park Centralny, Park nad Odrą oraz Park nad Fosą (Chrobrego) to najbardziej wartościowe 
tereny przyrodnicze w centralnej, silnie zurbanizowanej części miasta. Na szczególną uwagę 
zasługuje bardzo wysoka bioróżnorodność florystyczna drzew i krzewów oraz rozmiary 
niejednokrotnie pozwalające na uznanie ich za pomniki przyrody. Zadrzewienia parków układające się 
przestrzennie w niepełny ring, pełnią bardzo ważną na tym terenie bioklimatyczną, wypoczynkową  
i kulturową funkcję. 

Kolejnym interesującym elementem miasta są wyspy na Odrze: Kępa Młyńska, Wyspa 
Jeżynowa i Wyspa Srebrna. Częściowo zostały one zagospodarowane, gdyż od wielu set lat trwała tu 
różnego typu gospodarka związana z funkcjami portowymi Odry. Nadbrzeża wysp porastają typowe 
dla brzegów Odry zadrzewienia o charakterze łęgowym, z dominującymi wierzbami i topolami. 

Poza omówionymi powyżej terenami o charakterze zieleni miejskiej, nie występują tu inne 
wartościowe siedliska. Pozostałe obszary mają charakter zurbanizowany, ściśle miejski. Również  
w północnej części planu, na wyspie położonej pomiędzy Odrą i Kanałem Odry, nie wyróżnia się 
wartościowych siedlisk – teren ten pozostaje zurbanizowany.   

Reasumując, poza terenami zieleni urządzonej, w granicach mpzp nie występują wartościowe 
elementy przyrody ożywionej, w tym naturalne siedliska. Jest to przykład przekształconego obszaru  
o charakterze śródmiejskim. 

2.10 OBSZARY CHRONIONE NA PODSTAWIE USTAWY Z 16 KWIETNIA 2004 R.  

Spośród form ochrony przyrody na terenie objętym mpzp znajduje się 19 pomników przyrody, 
są to następujące drzewa:  

1 – 379, platan klonolistny (Platanus acerifolia Willd); 
2 – 380, platan klonolistny (Platanus acerifołia Willd); 
3 – 381, platan klonolistny (Platanus acerifołia Willd); 
4 – 382, tulipanowiec amerykański (Liriodendron tulipifera L.); 
5 – 384, dąb szypułkowy (Quercus robur L.); 
6 – 385, buk pospolity (Fagus syhatica L. var.Pendu.la); 
7 – 386, dąb szypułkowy (Quercus robur L.); 
8 – 605, cypryśnik błotny (Taxodium distichum); 
9 – 606, miłorząb chiński (Ginkgo biloba); 
10 – 607, cis pospolity (Taxus baccata) (okaz wielopniowy); 
11 – 608, jesion wyniosły (Fraxinus excelsior); 
12 – 609, platan klonolistny (Platanus acerifolia); 
13 – 610, miłorząb chiński (Ginkgo biloba); 

                                                 
13 Opracowanie ekofizjograficzne dla miasta Brzeg, Jeleniogórskie Biuro Planowania i Projektowania, Jelenia Góra 2001 r. 
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14 – 614, dąb szypułkowy (Quercus robur); 
15 – 611, dąb czerwony (Quercus rubra); 
16 – 613, dąb szypułkowy (Quercus robur); 
17 – 615, dąb szypułkowy (Quercus robur); 
18 – 612, dąb burgundzki (Quercus cerris); 
19 – 616, lipa srebrzysta (Tilia tomentosa). 

W północnej części planu znajdował się fragment obszaru Natura 2000 Grądy Odrzańskie 
PLB200002, który został utworzony Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. 
Granice tego obszaru zostały zmienione Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 
2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków i obecnie 
obszar ten znajduje się poza terenem objętym zmianą mpzp. 

2.11 KRAJOBRAZ 

W ujęciu ogólnym na całym analizowanym obszarze dominuje krajobraz śródmiejski,  
w obrębie którego można wyróżnić szereg różnych podtypów. Najciekawszymi elementami pod 
względem krajobrazowym są znajdujące się tu parki, dolina Odry z niezwykle interesującymi 
otwarciami widokowymi oraz zabytkowa zabudowa śródmieścia. Miasto Brzeg ma bardzo bogatą 
historię, co wpływa na występującą tu zabudowę oraz różnorodne typy architektury i krajobrazu.  
Wszystkie te elementy w niezwykle ciekawy sposób zostały omówione w bardzo szczegółowym 
opracowaniu p.t. „Studia i analizy krajobrazu kulturowego miasta Brzegu na potrzeby utworzenia parku 
kulturowego”14, który posłużył jako materiał do utworzenia Parku Kulturowego. Dopiero zapoznanie się 
z wielowiekową historią tego miasta pozwala w pełni docenić jego wartość.  

Na terenie objętym mpzp, obok obszarów zadbanych i prezentujących wysoki walor (wiele 
terenów, ulic i budynków zostało zmodernizowanych w latach 90 XX w. i w XXI w.), funkcjonują 
również budynki i tereny silnie zniszczone, od lat nie konserwowane, choć w dużej mierze posiadające 
równie dużą wartość zabytkową (np. niszczejące kamienice). Teren Śródmieścia wymaga dalszego 
prowadzenia prac rewitalizacyjnych, które pozwolą na doprowadzenie do powstania jednolitej pod 
względem jakościowym tkanki przestrzennej, bez elementów zaniedbanych i o charakterze 
ruderalnym. Jednym z narzędzi prowadzących do tego celu jest opracowywany obecnie miejscowy 
plan.  

2.12 ZABYTKI I OBIEKTY O WARTOŚCIACH KULTUROWYCH 

Na obszarze objętym planem, ze względu na jego wielowiekową historię znajduje się szereg 
obiektów o charakterze zabytkowym, wpisanych zarówno do Rejestru Zabytków Województwa 
Śląskiego oraz Gminnej Ewidencji Zabytków oraz stanowiska archeologiczne. Ze względu na bogate 
dziedzictwo kulturowe utworzono Park Kulturowy „Książęce Miasto Brzeg” (uchwała Rady Miejskiej  
w Brzegu Nr XXV/277/16 z dnia 28 października 2016 r.). Niniejszy plan ma na celu dalszą integrację 
działań w zakresie ochrony walorów krajobrazowych i kulturowych oraz poprawę stanu zabytków. 

3. OCENA POTENCJALNYCH ZMIAN STANU ŚRODOWISKA PRZY BRAKU REALIZACJI 
USTALEŃ PLANU 

Na analizowanym obszarze obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  
z lat 2003 - 2014 r. (patrz rozdział 1.2). Przedmiotowy projekt mpzp nie wprowadza znaczących zmian  
w istniejącym układzie urbanistycznym, choć niektóre kategorie przeznaczeń terenów zostały 
dostosowane do bieżących dobrych praktyk z zakresu tworzenia planów miejscowych. W związku  
z powyższym, zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji ustaleń ww. planu będą 
podobne do tych, które nastąpią w sytuacji jego wykonania. Teren Śródmieścia w dużej mierze został 
zurbanizowany, zatem wiele przeznaczeń wskazanych w projekcie mpzp oddaje jego bieżące 
zagospodarowanie. Istotnym elementem analizowanego opracowania jest pozostawienie w stanie 
obecnym istniejących obszarów zieleni urządzonej, co będzie miało duże znaczenie dla równoważenia 

                                                 
14 Dworniczak Ł., Kwaśniewski A., Mycak O., Ossowicz T. , Studia i analizy krajobrazu kulturowego miasta Brzegu na potrzeby 
utworzenia parku kulturowego, Raport serii SPR nr W1A/S-036/2016, Wrocław, 2016 r. 
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procesów urbanizacyjnych. Zapisy mpzp z lat poprzednich uległy dezaktualizacji, zarówno w stosunku  
do obowiązującego stanu prawnego, jak i rzeczywistego sposobu zagospodarowania, stąd też 
konieczne stało się opracowanie ich zmiany.  

4. ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA 

REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCE OBSZARÓW 

PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R.  
O OCHRONIE PRZYRODY 

Na analizowanych obszarach nie stwierdza się występowania szczególnych problemów 
ochrony środowiska związanych z formami ochrony przyrody, ani też innych problemów z zakresu 
przekroczeń norm środowiska. Niewątpliwie istotnym zagadnieniem jest prowadzenie kompleksowej 
ochrony zabytków miasta i wielowiekowego dziedzictwa kulturowego. Niniejszy projekt planu stanowi 
jeden z elementów zmierzających do realizacji tych działań. 

5. SKUTKI DLA ŚRODOWISKA WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI USTALEŃ PLANU 

5.1 WPŁYW NA WODY POWIERZCHNIOWE 

Projekt planu nie wprowadza nowych terenów i sposobów zagospodarowania, które w sposób 
znaczący mogłyby pogorszyć jakość wód powierzchniowych. Odrę oraz stawy i oczka wodne  
w parkach pozostawiono w stanie bieżącym jako WS - teren wód powierzchniowych, nie nastąpi więc 
degradacja tego komponentu środowiska na skutek zajęcia terenu.  

Powstanie nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz uzupełnienie istniejącej 
niewątpliwie wpłynie na zwiększenie ilości odprowadzanych ścieków. W celu przeciwdziałania 
zanieczyszczeniom, projekt planu ustala zgodne z przepisami odrębnymi zasady dotyczące 
gospodarki wodno-ściekowej. 

Podsumowując – w związku z nowo wprowadzanymi funkcjami oraz ustalonym nakazem 
odprowadzania ścieków zgodnie z przepisami odrębnymi nie przewiduje się zagrożenia względem 
wód powierzchniowych. W sąsiedztwie i częściowo na terenie objętym planem znajduje się  
już infrastruktura kanalizacyjna, co minimalizuje jakiekolwiek zagrożenie.  

5.2 WPŁYW NA WODY PODZIEMNE 

Na analizowanym obszarze występują użytkowe poziomy wodonośne w utworach 
trzeciorzędowych i czwartorzędowych. Dla ochrony wód podziemnych ważne będą przedstawione już 
powyżej zapisy dotyczące odprowadzania ścieków. W związku z ustaleniami planu oraz jego 
charakterem, nie przewiduje się zagrożenia względem tego elementu środowiska. 

5.3 WPŁYW NA KLIMAT 

Zdecydowana większość analizowanego terenu została już zabudowana, zatem topoklimat 
generalnie nie ulegnie tu zmianie. Jedynie na niewielkich fragmentach niezabudowanych dotąd 
obszarów, może nastąpić lokalne przekształcenie mikroklimatu o bardzo niewielkiej skali i zasięgu. 
Wprowadzenie proponowanych przez plan funkcji w żaden sposób nie wpłynie na klimat i topoklimat 
gminy w ujęciu ogólnym. 

5.4 WPŁYW NA UKSZTAŁTOWANIE TERENU 

Budowa nowych obiektów o charakterze mieszkaniowym lub usługowym może nieznacznie 
wpłynąć na przekształcenie powierzchni terenu, nie będzie ona jednak miała charakteru znaczących 
zmian. Projekt planu nie przewiduje realizacji wielkoskalowych przedsięwzięć, takich jak drogi 
wysokich klas, składowiska odpadów, odkrywkowe kopalnie czy inne obiekty, których budowa 
związana jest z przemieszczaniem znaczącej ilości mas ziemnych. Zmiany topografii należy uznać  
za nieuniknione, towarzyszące wprowadzeniu każdego typu inwestycji, jednocześnie jednak nie 
powodujące znaczących przekształceń morfologii terenu. Należy również zauważyć, że stosunkowo 
duża część terenów została już zabudowana i przekształcona na skutek wieloletnich procesów 
urbanizacyjnych, w związku z czym ewentualne zmiany będą dotyczyły obszarów już 
przekształconych.  
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5.5 WPŁYW NA GLEBY 

Na analizowanym terenie naturalne gleby praktycznie nie występują. Duża część powierzchni 
rolnych została przekształcona w wyniku wieloletniej urbanizacji, w związku z czym nie wydziela się tu 
rolniczej przestrzeni produkcyjnej. W wyniku realizacji ustaleń planu  
część gleb zostanie zdegradowana i przekształcona, jednak nie pełnią one funkcji rolniczej i mają 
charakter antropogeniczny. W świetle obowiązującego prawa, tj. zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 
1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161), przekształcenie gleb 
klasy I-III na cele nierolnicze (poza obszarami miast) oraz gruntów leśnych na cele nieleśne  
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wymaga zgody odpowiedniego organu.  
Na terenie objętym przedmiotowym mpzp nie występują gleby klasy I-III, dodatkowo jest on położony 
w granicach miasta, stąd nie zaistniała konieczność uzyskania zgody właściwego ministra na zmianę 
przeznaczenia. Na skutek ustaleń projektu planu nie będzie wymagana również zgoda na zmianę 
przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, gdyż jedyny teren leśny pozostawiono w stanie 
obecnym (jest to teren z budynkiem należącym do Nadleśnictwa). 

5.6 WPŁYW NA ZASOBY NATURALNE 

W podłożu analizowanego terenu nie występują tak udokumentowane złoża kopalin,  
jak i  obszary, czy tereny górnicze. Nie przewiduje się zagrożenia tego elementu środowiska. 

5.7 WPŁYW NA PRZYRODĘ OŻYWIONĄ 

Przedmiotowy projekt na analizowanym obszarze nie wprowadza funkcji, które istotnie 
wpływałyby na środowisko przyrodnicze. W stosunku do obowiązujących mpzp z lat 2003 - 2014 
sposób zagospodarowania terenów będzie bardzo podobny. Projekt podtrzymuje funkcje 
najistotniejszych obszarów przyrodniczych – zieleni urządzonej, takich jak: Park Nad Odrą,  
Park Centralny, Park Nad Fosą oraz Park Wolności. Analizowany dokument ze względu  
na wykształcony od lat układ komunikacyjny praktycznie nie wprowadza dodatkowych dróg – ustala 
jedynie kilka nowych odcinków klasy dojazdowej, które stanowią przedłużenie lub też uzupełnienie 
istniejących (w myśl mpzp mają one przebiegać po nieużytkach lub przestrzeniach już 
przekształconych). Na terenach, dla których wprowadzona zostanie nowa zabudowa lub nastąpi 
uzupełnienie istniejącej tkanki urbanistycznej, zmiany w środowisku roślinnym będą wyrażały się 
między innymi zanikaniem istniejącej roślinności na rzecz gatunków towarzyszących zieleni 
urządzonej na terenach realizacji zabudowy. Nie notuje się tu jednak występowania jakichkolwiek 
wartościowych siedlisk przyrodniczych, a tereny zadrzewień o charakterze łęgowym (wierzbowo-
topolowe), które rosną na obrzeżach odrzańskich wysp pozostawiono w stanie obecnym. 

Reasumując, na terenach przeznaczonych w projekcie planu pod zabudowę nie występują tak 
stanowiska roślin chronionych, jak i cenne siedliska przyrodnicze, a realizacja jego ustaleń nie 
przyczyni się do pogorszenia stanu środowiska przyrodniczego. W szczególności nie przewiduje się 
zabudowy parków, stanowiących ważny element zieleni miejskiej miasta Brzeg. Najistotniejsze na 
analizowanym obszarze dla środowiska przyrodniczego tereny o funkcji zieleni urządzonej 
pozostawiono w stanie obecnym. 

5.8 WPŁYW NA OBSZARY CHRONIONE NA PODSTAWIE USTAWY Z 16 KWIETNIA 2004 R.  

Na terenie objętym planem spośród form ochrony przyrody występują tylko pomniki przyrody. 
Pomniki w sposób szczegółowy zostały wskazane na rysunku planu oraz wymienione  
w jego części tekstowej. Są one chronione na podstawie przepisów odrębnych i nie przewiduje się 
zagrożenia tego elementu środowiska. Należy również nadmienić, że drzewa będą pełniły ważny 
element zieleni miejskiej obszaru objętego Parkiem Kulturowym. 

5.9 WPŁYW NA KRAJOBRAZ 

W przypadku obszaru objętego planem, zarys terenów zurbanizowanych pozostanie 
niezmieniony, gdyż obecnie jest on w dużej mierze ukształtowany. W zapisach projektowanego 
dokumentu znalazły się wskaźniki zagospodarowania i użytkowania terenów oraz zasady 
kształtowania ładu przestrzennego, które powinny zapewnić właściwe kształtowanie się krajobrazu. 
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Najistotniejsze dla ochrony krajobrazu analizowanego planu jest wprowadzenie ochrony obiektów 
ujętych w Wojewódzkim Rejestrze Zabytków oraz w Gminnej Ewidencji Zabytków oraz stref ochrony 
konserwatorskiej, a także zachowanie terenów parkowych. W związku z ustaleniami planu nie 
przewiduje się zagrożeń dla walorów krajobrazu, a wręcz przeciwnie – dzięki nim możliwe będzie 
wprowadzenie skutecznej ochrony terenów śródmieścia i poprawy jego wizerunku oraz 
przeprowadzenie niezbędnych procesów rewitalizacyjnych. 

5.10 WPŁYW NA ZABYTKI I OBIEKTY O WARTOŚCIACH KULTUROWYCH 

W projekcie planu uwzględniono występowanie szeregu obiektów o charakterze zabytkowym 
oraz wprowadzono szczegółowe zasady ich ochrony, w związku z czym nie przewiduje się zagrożenia 
dla tego komponentu środowiska. Istotnym elementem zabezpieczającym zabytki kulturowe są 
również wyznaczone strefy ochrony konserwatorskiej. W związku ze szczegółowymi ustaleniami planu 
nie przewiduje się zagrożenia dla zabytków i obiektów kulturowych. Prognozuje się nastąpienie 
poprawy możliwości ochrony dziedzictwa kulturowego miasta Brzeg. 

5.11 WPŁYW NA WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 

5.11.1 JAKOŚĆ POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO 

Projekt planu nie wprowadza funkcji, które w sposób znaczący mogłyby wpłynąć na 
potencjalne pogorszenie jakości powietrza atmosferycznego. Generalnie na całym obszarze 
wprowadza się uzupełnienie istniejącej tkanki urbanistycznej w formie terenów zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej – obiekty tego typu zwykle nie generują zanieczyszczeń. 
Jednak o ile niebezpieczeństwo ze strony usług czy mieszkalnictwa wielorodzinnego jest niewielkie, 
ponieważ muszą one spełnić szereg norm ujętych w prawie ochrony środowiska, dodatkowo objęte są 
bieżącym system monitoringu, kontroli oraz pozwoleń, o tyle pewne zagrożenie może stanowić rozrost 
terenów o funkcji mieszkaniowej (MN), która ciągle jest głównym sprawcą zanieczyszczeń w formie 
tzw. „niskiej emisji”. Na analizowanym obszarze występuje zabudowa tego typu, jednak ze względu na 
ograniczoną w projekcie powierzchnię, jej rozległy rozwój nie jest możliwy. W celu przeciwdziałania 
omówionemu powyżej zjawisku projekt planu nakazuje: 

 indywidualne i zbiorowe zaopatrzenie w energię cieplną; 

 nakaz uwzględnienia wymogów uchwały Nr XXXII/367/2017 Sejmiku Województwa 
Opolskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze 
województwa opolskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których 
następuje spalanie paliw. 

Ustalono również nakaz utrzymania standardów emisyjnych przez nowe obiekty budowlane, 
zgodnie z przepisami odrębnymi oraz zakaz lokalizowania usług, których działalność może 
powodować ponadnormatywną uciążliwość wykraczającą poza działkę, do której inwestor posiada 
prawo do dysponowania. Od 26 września 2017 r. na terenie województwa opolskiego obowiązuje  
tzw. uchwała antysmogowa15, dzięki której również i w gospodarstwach domowych nastąpi 
ograniczenie możliwości lokalizowania źródeł ciepła wykorzystujących najgorsze jakościowo paliwa.  
W związku z ustaleniami uchwały antysmogowej oraz niewielkim wzrostem powierzchni terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, nie przewiduje się znaczącego wzrostu zanieczyszczeń 
powietrza.  

Należy podkreślić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami – bez względu na formę 
powstawania zanieczyszczeń, to na przedsiębiorcach lub inwestorach spoczywał będzie obowiązek 
ograniczenia tego negatywnego oddziaływania. 

5.11.2 KLIMAT AKUSTYCZNY 

Dopuszczalne poziomy hałasu powinny odpowiadać wymaganiom rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku  
                                                 
15 Uchwała nr XXXII/367/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia na 
obszarze województwa opolskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw 
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(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Prowadzenie działalności na jakichkolwiek terenach (produkcyjnych, 
usługowych, czy też zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) nie powinno powodować przekroczenia 
standardów jakości środowiska, o czym wyraźnie mówi art. 144 ust. 1 ustawy Prawo ochrony 
środowiska. W ust. 2 ww. artykułu pojawia się nakaz dotyczący ewentualnego oddziaływania na 
środowisko i tereny sąsiednie, tj. eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów 
do powietrza, emisje hałasu oraz wytwarzanie pól elektromagnetycznych nie powinna powodować 
przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację ma 
tytuł prawny. 

Na analizowanym terenie projekt planu nie wprowadza obiektów, które mogą mieć znaczący 
potencjalny wpływ na pogorszenie klimatu akustycznego, jak np. rozległe tereny przemysłowe  
w pobliżu obszarów chronionych akustycznie. Jednak nie ulega wątpliwości, że wprowadzenie 
urbanizacji na nieużytkowanych dotychczas obszarach może spowodować pogorszenie jakości 
klimatu akustycznego, choć nie będzie to oddziaływanie o charakterze znaczącym. Na dzień 
dzisiejszy niemal cały analizowany teren jest już zurbanizowany i występuje tu szereg emitorów 
hałasu.  

Po wprowadzeniu lub uzupełnieniu zabudowy mieszkaniowej czy usługowej poszczególne 
tereny „wypełnią” się odgłosami życia codziennego, takimi jak np. ruch samochodów, rozmowy, 
śmiech, koszenie trawników, szczekanie psów. Wszystkie te elementy spowodują, że jakość klimatu 
akustycznego niewątpliwie ulegnie pogorszeniu, czego muszą być świadome osoby wybierające to 
miejsce w celu przyszłego zamieszkania. Projekt planu nie wprowadza nowych dróg wysokich klas 
technicznych, które mogłyby powodować znaczące przekroczenie norm akustycznych. Przewiduje 
jedynie dodatkowe odcinki klasy dojazdowej, które zwykle nie stanowią źródła znaczących 
przekroczeń norm akustycznych.  

Należy jednocześnie podkreślić, że zgodnie z obowiązującym prawem jakość klimatu 
akustycznego, za wyjątkiem dróg, nie może przekroczyć ustalonych standardów, w związku z czym  
w razie wystąpienia jakichkolwiek przekroczeń właściciel terenu będzie zobowiązany do ograniczenia 
uciążliwości. W projekcie planu, zgodnie z art. 114 ust. 1 Prawa ochrony środowiska wskazano,  
które z terenów należą do poszczególnych rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1. 

W przypadku wystąpienia negatywnych odziaływań inwestor będzie musiał każdorazowo 
wprowadzić odpowiednie zabezpieczenia. Wśród nich wyróżnia się m.in. prowadzenie prac wyłącznie 
w określonych godzinach (np. poza godzinami nocnymi), zastosowanie ekranów akustycznych, 
prowadzenie prac w pomieszczeniach, czy odpowiednia lokalizacja emitorów hałasu. 

W kontekście zanieczyszczeń powietrza do rodzajów zabezpieczeń zaliczyć można np.: 
montaż właściwych, zgodnych z obowiązującymi normami urządzeń, montaż odciągów spalin oraz 
odpowiednią lokalizację emitorów. W związku z charakterem poszczególnych terenów oraz  
z ewentualną możliwością wprowadzenia zabezpieczeń, nie przewiduje się wystąpienia znaczących 
negatywnych oddziaływań na analizowanych obszarach. 

5.11.3 POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 

Projekt planu nie przewiduje odrębnych zapisów co do lokowania anten telefonii komórkowej. 
Podobnie jak w przypadku emisji zanieczyszczeń i hałasu, wprowadzanie do środowiska pól 
elektromagnetycznych obostrzone jest szeregiem przepisów oraz systemem kontroli, stojącymi 
poza kompetencjami planowania przestrzennego. Jest to zgodne z ustawą z dnia 7 maja 2010 r.  
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1537 ze zm.). 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie może ustanawiać zakazów, a przyjmowane  
w nim rozwiązania nie mogą uniemożliwiać rozwoju telefonii komórkowej. 

5.11.4 GOSPODARKA ODPADAMI 

Na skutek realizacji nowej zabudowy ilość powstających odpadów niewątpliwie wzrośnie,  
choć przyrost ten nie będzie znaczący. Dodatkowo będą one zagospodarowane zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. Gospodarka odpadami obostrzona jest szeregiem przepisów  
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oraz systemem kontroli, stojącymi poza systemem planowania przestrzennego. Problem ten regulują: 
ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.), ustawa  
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2017 r.,  
poz. 1289), jak również odpowiednie uchwały Rady Miasta. Nie ma zatem potrzeby ani delegacji 
ustawowej do regulowania tego zagadnienia ustaleniami miejscowego planu, które wykładają,  
by kwestie te rozwiązywane były zgodnie ze stosownymi aktami prawnymi z zakresu gospodarki 
odpadami. 

5.11.5 TERENY SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA POWODZIĄ 

Na obszarze objętym planem znajdują się: 

 obszary szczególnego zagrożenia powodzią – Q10% wysokie prawdopodobieństwo 
powodzi (raz na 10 lat); 

 obszary szczególnego zagrożenia powodzią – Q1% średnie prawdopodobieństwo 
powodzi (raz na 100 lat); 

 obszar, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie – Q0,2%  
(raz na 500 lat); 

Projekt planu wskazuje granice ww. terenów, a dla obszarów szczególnego zagrożenia 
powodzią nakazuje postępowanie zgodne z przepisami odrębnymi. Dodatkowo dla poszczególnych 
terenów wprowadzono nakaz wynoszenia najniższego poziomu kondygnacji z pomieszczeniami 
przeznczonymi na stały i czasowy pobyt ludzi powyższej głębokości zalewu Q1% według map 
zagrożenia powodziowego (MZP) oraz na etapie procesu inwestycyjnego nakaz stosowania 
technologii chroniącej obiekty budowlane przed uszkodzeniami w wyniku działania na te obiekty 
dodatkowych obciążeń w czasie powodzi. 

5.11.6  ZAGROŻENIE RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI 

Na analizowanym obszarze nie występują zjawiska osuwiskowe, nie zaistniała więc potrzeba 
wprowadzania zapisów dotyczących tego typu zjawisk. 

6. PRZEWIDYWANE MOŻLIWOŚCI TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA  
NA ŚRODOWISKO 

Projekt planu ze względu na swoją skalę, wprowadzone funkcje oraz odległość od granic 
Rzeczpospolitej Polskiej, nie będzie potencjalnie transgranicznie oddziaływać na środowisko. 

7. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE  
LUB KOMPENSACJE PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ  
NA ŚRODOWISKO 

W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewidziano szereg 
rozwiązań mających na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko.  
W szczególności zaproponowano: 

w zakresie zaopatrzenia w wodę: 

 zgodnie z przepisami odrębnymi; 

w zakresie odprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych: 

 zgodnie z przepisami odrębnymi; 

w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych: 

 zgodnie z przepisami odrębnymi; 

w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 

 w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się realizację zasilania w średnie i niskie 
napięcie kablami podziemnymi; 
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w zakresie zaopatrzenia w gaz: 

 zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej; 

 dopuszczenie stosowania wyłącznie podziemnych, indywidualnych zbiorników z gazem 
płynnym; 

w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną: 

 indywidualne i zbiorowe zaopatrzenie w energię cieplną; 

 nakaz uwzględnienia wymogów uchwały Nr XXXII/367/2017 Sejmiku Województwa 
Opolskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa 
opolskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw; 

w zakresie gospodarki odpadami ustala się:  
 gospodarowanie odpadami w sposób zgodny z przepisami odrębnymi; 

w pozostałym zakresie: 
 szczegółowe zapisy dotyczące zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów; 

 uwzględniono występowanie szeregu obiektów zabytkowych, w tym ustaleń dotyczących 
Parku Kulturowego „Książęce Miasto Brzeg”; 
 uwzględniono występowanie pomników przyrody; 

 uwzględniono występowanie parków miejskich: Parku nad Odrą, Parku nad Fosą, Parku 
Centralnego i Parku Wolności poprzez ich zachowanie jako terenów zieleni urządzonej; 
 uwzględniono zagrożenie powodziowe. 

W projekcie mpzp nie wprowadzono zapisów dotyczących kompensacji przyrodniczej, której 
zakres może zostać określony, zgodnie z art. 75 ust. 4 i 5 Prawa ochrony środowiska w pozwoleniu  
na budowę lub w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ze względu na charakter planu oraz 
brak znaczących negatywnych oddziaływań na elementy środowiska, w prognozie oddziaływania  
na środowisko nie proponuje się działań zapobiegawczych lub minimalizujących negatywne 
oddziaływania. 

8. MOŻLIWOŚCI ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH DLA OBSZARU NATURA 2000 

Na terenach objętych planem nie występują obszary Natura 2000, a projekt planu nie 
wprowadza funkcji, które mogłyby oddziaływać na cele, przedmiot ochrony i integralność 
jakiegokolwiek obszaru Natura 2000, zatem nie zachodzi konieczność rozpatrywania rozwiązań 
alternatywnych.  

9. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW 

REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO PLANU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI 
JEJ PRZEPROWADZANIA 

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, organ sporządzający miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dokonuje 
analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy (w tym skutków realizacji postanowień 
projektowanego dokumentu). 

Do metod analizy skutków realizacji postanowień planistycznych generalnie należeć może: 
 prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, rejestrowanie 

wniosków o ich sporządzenie lub zmianę i gromadzenie materiałów z nimi związanych, 
 ocena zgodności wydanych decyzji i pozwoleń budowlanych z mpzp, 

 ocena i aktualizacja form ochrony przyrody i najcenniejszych siedlisk przyrodniczych, 

 oceny rozwoju gospodarczego (np. przedsiębiorczości, rozwoju budownictwa, powierzchni 
urządzonych terenów zieleni). 

Zgodnie z art. 25 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz w celu uniknięcia powielania monitorowania 
w myśl zasady Dyrektywy 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów  
na środowisko, wpływ ustaleń projektu tego planu na środowisko przyrodnicze w zakresie: jakości 
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poszczególnych elementów przyrodniczych, dotrzymywania standardów jakości środowiska, 
obszarach występowania przekroczeń, występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych  
i przyczynach tych zmian – kontrolowany będzie w ramach systemu Państwowego Monitoringu 
Środowiska. Wyniki prowadzonego monitoringu prezentowane będą corocznie w Raportach o stanie 
środowiska, wydawanych w formie ogólnodostępnej publikacji. Źródłami danych w tym zakresie mogą 
też być: Wojewódzka Baza Danych (prowadzona przez Marszałka Województwa), źródła 
administracyjne wynikające z obowiązków sprawozdawczych lub zapisów ustawowych (decyzje, 
zezwolenia, pozwolenia) czy badania statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego. Ponadto  
w zakresie monitoringu poszczególnych elementów środowiska odpowiedzialne są: jednostki  
i instytucje związane z gospodarką wodną, zarządy dróg, starostwa powiatowe, urzędy wojewódzkie, 
a w zakresie ochrony przyrody Lasy Państwowe, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  
oraz inne jednostki wspomagające, zatrudniające ekspertów tej dziedziny (np. IMGW, RZGW).  



 

 

 

10. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
przystąpiono na podstawie Uchwały Nr XXXIII/417/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 30 czerwca  
2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonych: Uchwałą Nr XVIII/142/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 
19 grudnia 2003 r., Uchwałą Nr LIV/372/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 30 maja 2014 r., Uchwałą  
Nr IX/55/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 29 kwietnia 2011 r., Uchwałą Nr LIV/372/14 Rady Miejskiej 
Brzegu z dnia 30 maja 2014 r. oraz Uchwałą Nr VII/25/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4 marca  
2011 r., dla obszaru w granicach uchwalonego Parku Kulturowego Książęce Miasto Brzeg  
oraz przyległych obszarów w rejonach ul. Chocimskiej, ul. Błonie, ul. Kępy Młyńskiej i Placu 
Drzewnego. Konieczność sporządzenia niniejszego planu miejscowego wynika przede wszystkim  
z utworzenia Parku Kulturowego „Książęce Miasto Brzeg”, uchwałą Nr XXV/277/16 z dnia  
28 października 2016 r., do czego obliguje art. 16 ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami. Ponadto sporządzenie planu ma na celu uregulowanie struktury 
funkcjonalno-przestrzennej tego obszaru, dostosowanie jego zapisów do aktualnych wymagań 
prawnych (część obowiązujących dotąd na tym obszarze planów miejscowych nie spełnia wymagań 
ustawowych) oraz ułatwienie procesów inwestycyjnych.  

Projekt miejscowego planu przeznacza przedmiotowy obszar przede wszystkim pod: 
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (w tym z uzupełniającą bądź równoważną funkcją usługową), 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (w tym z równoważną funkcją usługową), różnego rodzaju 
usługi (w tym m.in. usługi publiczne, sportu i rekreacji oraz tereny usługowo-parkowe lub usługowo-
parkingowe), obiekty produkcyjne, składy i magazyny lub zabudowę usługową, „tereny otwarte”  
(tj. zieleni leśnej i parkowej oraz wód), tereny infrastruktury technicznej (w tym związane z produkcją 
energii ze źródeł odnawialnych w zakresie hydroenergii) oraz tereny komunikacji pieszej, rowerowej, 
samochodowej i kolejowej. Część wprowadzonych przeznaczeń sankcjonuje stan faktyczny, pozostałe 
zostały wprowadzone na zasadzie uzupełnienia i „dogęszczenia” istniejącego zagospodarowania. 

W granicach obszaru opracowania obowiązują cztery miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego, przyjęte następującymi uchwałami Rady Miejskiej Brzegu: Nr XVIII/142/03  
z dnia 19 grudnia 2003 r., Nr IX/55/11 z dnia 29 kwietnia 2011 r., Nr LIV/372/14 z dnia 30 maja 2014 r. 
oraz Nr VII/25/11 z dnia 4 marca 2011 r. Przedmiotowy projekt wprowadza względem ww. opracowań 
korekty w zakresie przestrzennego zasięgu niektórych przeznaczeń terenów oraz bardziej 
precyzyjnych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu  
(m.in. wskaźnik intensywności zabudowy dla wszystkich przeznaczeń dopuszczających zabudowę), 
co pozwoli na racjonalne gospodarowanie przestrzenią w oparciu o wymagania ładu przestrzennego. 
W granicach obszaru planu wyróżnia się ruchome i nieruchome zabytki o wysokich walorach 
architektonicznych, ujęte w rejestrze zabytków i/lub gminnej ewidencji zabytków (gez) – są to budynki 
(część z nich wraz z otoczeniem) oraz obiekty punktowe, liniowe i inne. Istotny wpływ na krajobraz 
mają również wpisane do rejestru zabytków obszary, w tym staromiejski układ urbanistyczny, 
fortyfikacje miejskie, czy tereny zielone (m.in. parki miejskie). Większość analizowanego planu 
znajduje się w zasięgu Parku Kulturowego „Książęce Miasto Brzeg” (Uch. Nr XXV/277/16  
z dn. 28 października 2016 r.), obejmującego swoim zasięgiem najbardziej wartościowe obszary 
przestrzeni miejskiej (w tym większość ww. budynków, obiektów i obszarów), mającego na celu m.in. 
ochronę kulturowego krajobrazu Brzegu. Wszystkie elementy o wartości architektonicznej lub 
krajobrazowej zostały uwzględnione w procesie projektowym, poprzez ich wykazanie oraz 
wprowadzenie odpowiednich, mających na celu ich ochronę ustaleń, jak również zaproponowanie 
poszczególnych przeznaczeń terenów, czy określenie – wpływających również na krajobraz – 
właściwych parametrów i wskaźników zabudowy. Dla przedmiotowego obszaru nie sporządzono dotąd 
audytu krajobrazowego określającego krajobrazy priorytetowe oraz wnioski i rekomendacje 
wynikające z jego rozstrzygnięć, w związku z czym w planie nie wprowadzono ustaleń w tym zakresie. 

 Prognoza ma na celu określenie prawdopodobnych skutków realizacji ustaleń miejscowego 
planu względem poszczególnych elementów środowiska, w ich wzajemnym powiązaniu,  
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w szczególności na ekosystemy, krajobraz, a także na ludzi, dobra materialne i dobra kultury. Została 
sporządzona zgodnie z obowiązującym przepisami. 

W budowie geologicznej analizowanego terenu biorą udział osady trzeciorzędowe  
i czwartorzędowe zalegające na starszych utworach triasowych i permskich, tworzących monoklinę 
przedsudecką. W granicach opracowania, w jego części południowej płynie rzeka Odra, z którą ściśle 
związany jest cały wielowiekowy rozwój miasta. W obrębie planu znajduje się główne koryto Odry  
i Kanał Młynówka. Poza jego północną granicą zlokalizowany jest służący do transportu rzecznego 
Kanał Odry, zaś sam obszar opracowania obejmuje jedynie Kanał Młynówkę oraz fragment Odry  
na stopniu wodnym pomiędzy Wyspą Jeżynową a północnym brzegiem. Główny nurt rzeki, poza 
mostem na DK39 nie został włączony do opracowania. Drugim ciekiem posiadającym hydronim jest 
Kościelna, która przepływa przez północną część Parku Wolności, gdzie zasila znajdujący się na jego 
terenie staw. Kościelna poza granicami obszaru objętego mpzp uchodzi bezpośrednio do Odry. Dwa 
ww. cieki są jedynymi w zasięgu planu. Spośród zbiorników wód stojących wyróżnia się tu: trzy 
niewielkie stawy czy oczka wodne w miejscu dawnej fosy – na terenie okalających centrum miasta 
parków (pow. ok. 0,18 ha, 0,26 ha i 0,17 ha) oraz staw o powierzchni 0,26 ha i dawny basen 
kąpielowy – oba w Parku Wolności. Pradolina Wrocławska (318.52) obejmuje dolinę rzeki Odry, 
wzniesioną do wysokości 110 - 135 m n.p.m. Na terenie miasta jej południowa granica przebiega  
z kierunku północny - zachód – południowy - wschód na wysokości ul Chrobrego. W rejonie Brzegu 
dno doliny stanowi akumulacyjna terasa zalewowa wyniesiona na wysokość 131-134 m n.p.m. oraz 
około 2 - 4 m nad średni poziom wody w rzece. Dolina Odry posiada wykształcony system tarasów 
późnoplejstoceńskich i holoceńskich, a od wysoczyzny Równiny Grodkowskiej oddziela ją wyraźna 
granica morfologiczna, wykształcona w postaci krawędzi o wysokości dochodzącej miejscami do 8 m. 
Na terenach zabudowanych Brzegu jest ona mniej widoczna, a miejscami całkowicie maskowana. 
Równina Grodkowska (318.533) stanowi wschodnią część Równiny Wrocławskiej, sięgając po dolinę 
Nysy Kłodzkiej. Morfogenetycznie stanowi ona płaską równinę moreny dennej i ablacyjnej, wzniesioną 
do wysokości 133 - 159 m n.p.m., o lekkim nachyleniu ku dolinie Odry. Powierzchnia wysoczyzny 
morenowej zdenudowanej jest płaska, miejscami porozcinana dolinami bocznymi, wciętymi w podłoże 
maksymalnie do 4 metrów głębokości. W granicach miasta, ze względu na jego kilkusetletnią historię, 
naturalne ukształtowanie terenu zostało silnie zmienione i odkształcone. Rzędne na analizowanym 
obszarze wynoszą ok. 132 – 134 m n.p.m. w dolinie Odry, 143 – 145 m n.p.m. w centralnej części 
miasta i 141 do 147 m n.p.m. w rejonie Parku Wolności. Ciekawym elementem morfologicznym są 
wyspy na Odrze. W obrębie obszaru objętego mpzp znajduje się szereg form morfologicznych 
pochodzenia antropogenicznego, takich jak wały, nasypy kolejowe i drogowe, czy dawne umocnienia. 
Kolejnym interesującym elementem zagospodarowania jest dawna fosa oraz pozostałości dawnych 
fortyfikacji bastionowych, które często nie są widoczne z poziomu terenu, jednak doskonale można je 
zaobserwować na mapach, czy wizualizacjach numerycznego modelu terenu, gdzie w pełni ukazuje 
się ich historyczny zarys.  

Analizowany teren niemal w całości został przekształcony, wobec czego w jego granicach  
nie występują wykorzystywane rolniczo gleby o charakterze naturalnym. Zgodnie z mapą ewidencyjną, 
w zasięgu obszaru objętego mpzp nie wydzielono jakichkolwiek użytków o charakterze rolnym, 
wszystkie gleby mają charakter antropogeniczny. Na obszarze objętym planem nie wyróżnia się złóż 
kopalin, nie wyznaczono tu również obszarów i terenów górniczych. 

Analizowany obszar obejmuje centralną, mocno zurbanizowaną część miasta Brzeg. 
Dominuje tu zabudowa o charakterze śródmiejskim z wieloma wartościowymi zabytkami. W celu ich 
właściwej ochrony, w 2016 r. utworzono tu Park Kulturowy „Książęce Miasto Brzeg”. W obszarze 
objętym planem praktycznie brak jest naturalnych siedlisk, jednak występuje tu duża ilość zieleni 
miejskiej – głównie w formie parków. Historyczne śródmieście od południowej części miasta oddzielają 
dwa parki usytuowane w obrębie dawnej fosy: Park Centralny im. J. Czajkowskiego oraz Park nad 
Fosą im. B. Chrobrego. W północno-zachodniej części znajduje się Park nad Odrą,  
zaś na południowym-zachodzie – Park Wolności. 

Park Wolności w znacznym stopniu tworzy zaniedbany, różnogatunkowy drzewostan 
pochodzenia antropogenicznego, w którym dominują gatunki liściaste, takie jak: dęby (szypułkowy  
i czerwony), lipa drobnolistna i szerokolistna, wierzby, jesiony, klon zwyczajny i jawor, topole, brzozy  
oraz kasztanowce. Wśród gatunków iglastych w bardzo niewielkich populacjach występują sosny 



 

 27

zwyczajne, świerki i modrzewie. Średnio zwarty drzewostan parku posiada dobrze wykształcony 
podszyt, którego największym walorem są rośliny barwinek pospolity Vinca minor i bluszcz pospolity 
Hedera helix. Z punktu widzenia walorów przyrodniczych, park ten można podzielić na 2 podobszary: 
północno-wschodni, leżący przy siedzibie nadleśnictwa o charakterze wybitnie kulturowym,  
oraz południowy i południowo- zachodni (ze względu na zaniedbania pielęgnacyjne), który ma 
charakter bardziej naturalny, miejscami zbliżony do leśnego. Drugi z ww. podobszarów ocenia się na 
bardziej wartościowy przyrodniczo,  pełni on funkcję biocenotyczno-ochronną. Jednocześnie cały park, 
ze względu na wielkoprzestrzenny charakter i bliskie położenie w stosunku do terenów 
zurbanizowanych, spełnia ważną rolę środowiskotwórczą (bioklimatyczną) i wypoczynkową. 

Park Centralny, Park nad Odrą oraz Park nad Fosą (Chrobrego) to najbardziej wartościowe 
tereny przyrodnicze w centralnej, silnie zurbanizowanej części miasta. Na szczególną uwagę 
zasługuje bardzo wysoka bioróżnorodność florystyczna drzew i krzewów oraz rozmiary 
niejednokrotnie pozwalające na uznanie ich za pomniki przyrody. Zadrzewienia parków układające się 
przestrzennie w niepełny ring, pełnią bardzo ważną na tym terenie bioklimatyczną, wypoczynkową  
i kulturową funkcję. 

Kolejnym interesującym elementem miasta są wyspy na Odrze: Kępa Młyńska, Wyspa 
Jeżynowa i Wyspa Srebrna. Częściowo zostały one zagospodarowane, gdyż od wielu set lat trwała tu 
różnego typu gospodarka związana z funkcjami portowymi Odry. Nadbrzeża wysp porastają typowe 
dla brzegów Odry zadrzewienia o charakterze łęgowym, z dominującymi wierzbami i topolami. 

Poza omówionymi powyżej terenami o charakterze zieleni miejskiej, nie występują tu inne 
wartościowe siedliska. Pozostałe obszary mają charakter zurbanizowany, ściśle miejski. Również  
w północnej części planu, na wyspie położonej pomiędzy Odrą i Kanałem Odry, nie wyróżnia się 
wartościowych siedlisk – teren ten pozostaje zurbanizowany.   

Reasumując, poza terenami zieleni urządzonej, w granicach mpzp nie występują wartościowe 
elementy przyrody ożywionej, w tym naturalne siedliska. Jest to przykład przekształconego obszaru  
o charakterze śródmiejskim. Spośród form ochrony przyrody na terenie objętym mpzp znajduje się 19 
pomników przyrody. 

W ujęciu ogólnym na całym analizowanym obszarze dominuje krajobraz śródmiejski,  
w obrębie którego można wyróżnić szereg różnych podtypów. Najciekawszymi elementami pod 
względem krajobrazowym są znajdujące się tu parki, dolina Odry z niezwykle interesującymi 
otwarciami widokowymi oraz zabytkowa zabudowa śródmieścia. Miasto Brzeg ma bardzo bogatą 
historię, co wpływa na występującą tu zabudowę oraz różnorodne typy architektury i krajobrazu.  
Wszystkie te elementy w niezwykle ciekawy sposób zostały omówione w bardzo szczegółowym 
opracowaniu p.t. „Studia i analizy krajobrazu kulturowego miasta Brzegu na potrzeby utworzenia parku 
kulturowego”16, który posłużył jako materiał do utworzenia Parku Kulturowego. Dopiero zapoznanie się 
z wielowiekową historią tego miasta pozwala w pełni docenić jego wartość. Na terenie objętym mpzp, 
obok obszarów zadbanych i prezentujących wysoki walor (wiele terenów, ulic i budynków zostało 
zmodernizowanych w latach 90 XX w. i w XXI w.), funkcjonują również budynki i tereny silnie 
zniszczone, od lat nie konserwowane, choć w dużej mierze posiadające równie dużą wartość 
zabytkową (np. niszczejące kamienice). Teren Śródmieścia wymaga dalszego prowadzenia prac 
rewitalizacyjnych, które pozwolą na doprowadzenie do powstania jednolitej pod względem 
jakościowym tkanki przestrzennej, bez elementów zaniedbanych i o charakterze ruderalnym. Jednym 
z narzędzi prowadzących do tego celu jest opracowywany obecnie miejscowy plan.  

Na obszarze objętym planem, ze względu na jego wielowiekową historię znajduje się szereg 
obiektów o charakterze zabytkowym, wpisanych zarówno do Rejestru Zabytków Województwa 
Śląskiego oraz Gminnej Ewidencji Zabytków oraz stanowiska archeologiczne. Ze względu na bogate 
dziedzictwo kulturowe utworzono Park Kulturowy „Książęce Miasto Brzeg” (uchwała Rady Miejskiej  
w Brzegu Nr XXV/277/16 z dnia 28 października 2016 r.). Niniejszy plan ma na celu dalszą integrację 
działań w zakresie ochrony walorów krajobrazowych i kulturowych oraz poprawę stanu zabytków. 

                                                 
16 Dworniczak Ł., Kwaśniewski A., Mycak O., Ossowicz T. , Studia i analizy krajobrazu kulturowego miasta Brzegu na potrzeby 
utworzenia parku kulturowego, Raport serii SPR nr W1A/S-036/2016, Wrocław, 2016 r. 
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Nie przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu na środowisko, gdyż projekt planu nie 
wprowadza funkcji, które mogłyby je powodować. Zmianie przeznaczenia ulegną powierzchnie pokryte 
roślinnością o charakterze zieleni towarzyszącej oraz nieużytków, jednak tereny wskazane  
do urbanizacji nie wkraczają na obszary cenne przyrodniczo. W szczególności nie przewiduje się 
znaczącego wpływu na: wody powierzchniowe, podziemne, klimat, powierzchnię ziemi, przyrodę 
ożywioną, zabytki, krajobraz oraz na zdrowie i jakość życia mieszkańców, choć należy zaznaczyć,  
że na terenach poddanych urbanizacji pogorszeniu może ulec jakość klimatu akustycznego oraz 
powietrza, jednak nie przewiduje się by było to oddziaływanie znaczące. Najistotniejsze na 
analizowanym obszarze dla środowiska przyrodniczego tereny o funkcji zieleni urządzonej 
pozostawiono w stanie obecnym. Analizowany plan nie wprowadza funkcji, które mogłyby potencjalnie 
transgranicznie oddziaływać na środowisko.   

W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zaproponowano szereg 
rozwiązań mających na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko.  

Na etapie oceny projektu planu nie wprowadzono konkretnych rozwiązań mających na celu 
analizę skutków realizacji oraz częstotliwości jej przeprowadzania. Nie ustalono również prac 
kompensacyjnych, gdyż ustawodawca nie przewiduje wprowadzenia takich rozwiązań w projekcie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

Przedmiotowy plan nie wprowadza funkcji, które mogłyby wpłynąć na cele, przedmiot ochrony  
oraz integralność jakiegokolwiek obszaru Natura 2000, w związku z czym nie ma potrzeby 
wprowadzenia rozwiązań alternatywnych. 
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Fot. 1 Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. 

 
Fot. 2 Ul. Zamkowa. 

 
 

 
Fot. 3 Rynek i budynek ratusza. 

 
Fot. 4 Park Nad Odrą. 
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Fot. 5 Park Nad Odrą. 

 
Fot. 6 Odra, widok w kierunku zachodnim z północno-zachodniej części obszaru. 

 
 

 
Fot. 7 Odra, widok w kierunku wschodnim z północno-zachodniej części obszaru, most na DK39. 

 
Fot. 8 Widok na Odrę i Wyspę Srebrną. 
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Fot. 9 Widok na wyspy odrzańskie. 

 
Fot. 10 Kościół pw. Św. Mikołaja. 

 
 

 
Fot. 11 Park Nad Fosą. 

 
Fot. 12 Dworzec kolejowy w południowo-wschodniej części obszaru. 
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Fot. 13 Staw w Parku Wolności. 

 
Fot. 14 Park Wolności. 

 
 


