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1. Wstęp  

1.1. Podstawa formalno-prawna opracowania prognozy 

Podstawę formalno-prawną wykonania Prognozy oddziaływania na środowisko studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baborów (zwane 
dalej studium) stanowią:  

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293), 

• 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 (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późniejszymi 
zmianami). 

• Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 
25 kwietnia 2019 r. o sygnaturze WOOŚ.411.1.19.2019.MO. 

• Uzgodnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach 
z dnia 05 kwietnia 2019 r. o sygnaturze NZ.4311.1.2019.MB. 

• Uchwała nr 602/2019 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 08 kwietnia 
2019 r. w sprawie zgłoszenia wniosków do sporządzania Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baborów. 

• Pismo Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 10 kwietnia 
2019 r. o sygnaturze ZN.5150.42.2019.JH 

• Pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 10 kwietnia 2019 r. o sygnaturze 
GL.RPP.610.146.2019.AWD. 

• Pismo Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z dnia 11 kwietnia 
2019 r. o sygnaturze GLI.5111.10.2019.Sw. 

 

1.2. Cel i zakres prognozy 

Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko dotyczy studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baborów. Celem wykonania 
Prognozy jest identyfikacja potencjalnych oddziaływań na środowisko będących wynikiem 
realizacji zamierzeń wynikających ze studium oraz ocena ich stopnia, a także określenie 
czy w należyty sposób został uwzględniony w ocenianym dokumencie interes środowiska 
przyrodniczego i kulturowego. 

Studium może dotyczyć obiektów i obszarów, które zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839) mogą znacząco oddziaływać na 
środowisko. Przewidziano kierunki zagospodarowania związane z działalnością 
produkcyjną i usługową, instalacje fotowoltaiczne, biogazownię oraz wielofunkcyjne 
obszary w Baborowie. 

Studium opracowano na podstawie uchwały nr IV/41/19 Rady Miejskiej w Baborowie 
z dnia 07 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baborów. 

Prognoza oddziaływania na środowisko jest elementem strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko, przez którą rozumie się postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko skutków realizacji programu obejmujące w szczególności: 
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• uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie 
oddziaływania na środowisko, 

• sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, 
• uzyskanie wymaganych ustawą opinii, 
• zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu. 

Niniejsza prognoza została wykonana z uwzględnieniem zakresu określonego w art. 51 
ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 283). 

Prognoza zawiera: 

a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego 
powiązaniach z innymi dokumentami, 

b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 
c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji 

postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 
d) informacje o możliwym transgenicznym oddziaływaniu na środowisko, 
e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym. 

Niniejsza prognoza określa, analizuje i ocenia: 

a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku 
realizacji projektowanego dokumentu, 

b) stan środowiska na obszarze objętym przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 
c) istniejące problemy ochrony środowiska z punktu widzenia realizacji 

projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczącej obszarów podlegającej 
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnie 2004 r. o ochronie przyrody, 

d) 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, 

e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, 
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe 
i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne na cele i podmiot 
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na 
środowisko, a w szczególności: 
• różnorodność biologiczną, 
• ludzi, 
• zwierzęta, 
• rośliny, 
• wodę, 
• powietrze, 
• powierzchnię ziemi, 
• krajobraz, 
• klimat, 
• zasoby naturalne, 
• zabytki, 
• dobra materialne, 
z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między 
oddziaływaniami na te elementy. 
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Prognoza oddziaływania na środowisko przedstawia: 

a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację 
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko mogących być rezultatem 
realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i podmiot ochrony 
obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, 

b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot 
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – przedstawia 
rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie 
wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonywania oceny prowadzącej 
do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym 
wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we 
współczesnej wiedzy. 

 



 

6 

2. Informacje o zawartości, głównych celach sporządzanego 
dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami 

2.1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Baborów - ustalenia 

Na poniższych rysunkach przedstawiono obszar objęty opracowaniem: 

 

Rysunek 1. Obszar objęty Studium 

Źródło: http://www.google.pl/maps 

 

Wskazano kierunki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów: 

MUU – obszary zabudowy miasta Baborów wielofunkcyjne. 

Podstawowe kierunki przeznaczenia terenów: 
• zabudowa mieszkaniowa (jednorodzinna, wielorodzinna), 
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• zabudowa mieszkaniowo – usługowa, 
• zabudowa zamieszkania zbiorowego (w szczególności hotel, motel, pensjonat), 
• zabudowa usługowa, w tym usług publicznych,  
• zabudowa rzemieślnicza i drobnej produkcji, 
• sport i rekreacja, w tym obiekty kubaturowe sportu i rekreacji, 
• zabudowa usługowa z zakresu turystyki,. 

 Dopuszczalne kierunki przeznaczenie terenów: 
• obiekty magazynów, baz, składów, 
• zabudowa towarzysząca, w tym garaże, wiaty, 
• zabudowa obsługi komunikacji, w tym stacje paliw z zapleczem handlowo - 

usługowym, 
• zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, 
• mikroinstalacje, małe instalacje o mocy nie przekraczającej 100 kW 

(z wyłączeniem elektrowni wiatrowych). 

RMM – obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem 
(obejmujące zabudowę wsi: Babice, Boguchwałów z przysiółkiem Wierzbno, 
Czerwonków z kolonią Czerwonków Osiedle, Dzielów, Dziećmarów, Księże Pole, 
Raków, Sułków, Sucha Psina, Szczyty, Tłustomosty z kolonią Langowo. 

Podstawowe kierunki przeznaczenia terenów: 
• zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, 
• produkcja i obsługa produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych 

i ogrodniczych. 

Dopuszczalne kierunki przeznaczenie terenów: 
• zabudowa mieszkaniowa (jednorodzinna), 
• zabudowa mieszkaniowo-usługowa, 
• zabudowa wielorodzinna, 
• zabudowa usługowa, rzemieślnicza i drobnej produkcji, 
• zabudowa usługowa z zakresu turystyki, w tym agroturystyka, zabudowa 

zbiorowego zamieszkania, 
• obiekty magazynów, baz, składów, 
• sport i rekreacja, 
• zabudowa towarzysząca, w tym garaże, wiaty, 
• zabudowa obsługi komunikacji, w tym stacje paliw z zapleczem handlowo – 

usługowym, 
• mikroinstalacje, małe instalacje o mocy nie przekraczającej 100 kW 

(z wyłączeniem elektrowni wiatrowych), 
• instalacje o mocy przekraczającej 100 kW (z wyłączeniem elektrowni wiatrowych) 

– biogazownie (na wskazanych terenach), z zastrzeżeniem iż ich strefy ochronne 
mieścić się będą w ramach ww. obszarów, 

• infrastruktura techniczna, w tym gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
• bazy, składy; 

PU – obszary aktywności gospodarczych – produkcyjne, usługowe 

Podstawowe kierunki przeznaczenie terenów: 
• obiekty produkcyjne składy i magazyny, bazy, 
• obsługa i produkcja w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, 
• zabudowa usługowa w tym handlu hurtowego, 
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• zabudowa obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² 
w obszarach przy (drodze publicznej krajowej Nr 38), wskazanych na rysunku 
studium.  

Dopuszczalne kierunki przeznaczenie terenów: 
• zabudowa rzemiosła produkcyjnego, 
• zabudowa obsługi komunikacji, w tym stacje paliw z zapleczem handlowo – 

usługowym, 
• urządzenia i obiekty transportu kolejowego, 
• zabudowa towarzysząca, w tym garaże, obiekty gospodarcze, wiaty, 
• instalacje odnawialnych źródeł energii, o mocy nie przekraczającej 100 kW, 

z wyłączeniem elektrowni wiatrowych: 
• eksploatacja kruszyw naturalnych, 
• gospodarowanie odpadami w zakresie odpadów balastowych (gruz) na terenie 

położonym na północ od linii kolejowej Nr 177 i południe od rzeki Psiny 
w Baborowie. 

PW – obszary aktywności gospodarczych – obszar i teren górniczy związane 
z eksploatacją górnicza kruszywa naturalnego 

Podstawowe kierunki przeznaczenie terenów: 
• eksploatacja górnicza złoża kruszywa naturalnego. 

Dopuszczalne kierunki przeznaczenie terenów: 
• zabudowa towarzysząca eksploatacji kruszywa naturalnego, 
• rolniczy, 
• wody powierzchniowe płynące, zbiorniki wodne, 
• zabudowa zagrodowa w gospodarstwach hodowlanych (w ramach kierunku 

rekultywacji), 
• sport i rekreacja wodna (w ramach kierunku rekultywacji)  
• mikroinstalacje, małe instalacje o mocy nie przekraczającej 100 kW 

(z wyłączeniem elektrowni wiatrowych), 
• obiekty produkcyjne, składy, magazyny. 

U – obszary aktywności gospodarczych – usługowe 

Podstawowe kierunki przeznaczenie terenów: 
• zabudowa usługowa, w tym handlu hurtowego, 
• zabudowa usługowa z zakresu usług publicznych 
• zabudowa usługowa z zakresu turystyki. 

Dopuszczalne kierunki przeznaczenie terenów: 
• zabudowa rzemiosła produkcyjnego, 
• zabudowa obsługi komunikacji, w tym stacje paliw z zapleczem handlowo - 

usługowym, 
• sport i rekreacja, w tym zabudowa kubaturowa sportu i rekreacji, 
• zabudowa towarzysząca, w tym garaże, obiekty gospodarcze, wiaty. 
• mikroinstalacje, małe instalacje o mocy nie przekraczającej 100 kW 

(z wyłączeniem elektrowni wiatrowych). 

SR – obszary sportu i rekreacji 

Podstawowe kierunki przeznaczenie terenów: 
• sport i rekreacja, w tym zabudowa kubaturowa  sportu i rekreacji, 
• zieleń urządzona. 
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Dopuszczalne kierunki przeznaczenie terenów: 
• wody powierzchniowe płynące, zbiorniki wodne, stawy, 
• zabudowa usługowa handlu i gastronomii, 
• zabudowa mieszkaniowa jako towarzysząca podstawowemu kierunkowi 

przeznaczenia terenów (w formie mieszkań wbudowanych w budynek o innej 
funkcji zgodnej z podstawowym lub dopuszczalnym kierunkiem przeznaczenia 
terenów lub w formie budynku w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej),  

• zabudowa z zakresu usług publicznych, 
• zabudowa z zakresu usług turystyki, w tym hotele, pensjonaty, 
• mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii o mocy nie przekraczającej 100 kW 

(z wyłączeniem elektrowni wiatrowych), 
• ogrody działkowe. 

R – obszary rolne 

Podstawowe kierunki przeznaczenie terenów: 
• rolniczy (obejmujący grunty rolne w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych). 

Dopuszczalne kierunki przeznaczenie terenów: 
• zalesienia,  
• zadrzewienia śródpolne (w tym w formie pasów wiatrochronnych), 
• zieleń urządzona, 
• wody powierzchniowe, 
• sport i rekreacja (w szczególności poprzez elementy takie jak drogi rowerowe, 

ścieżki rowerowe, piesze, szlaki turystyczne, punkty widokowe, wieże 
obserwacyjne, ścieżki dydaktyczne, miejsca piknikowe, wiaty rekreacyjne),  

• instalacje fotowoltaiczne o mocy przekraczającej 100 kW (z zastrzeżeniem iż ich 
strefy ochronne mieścić się będą w ramach ww. terenów) na wskazanych 
terenach, 

• retencja zbiornikowa, poldery przeciwpowodziowe. 

ZL – obszary leśne 

Podstawowe kierunki przeznaczenie terenów: 
• lasy stanowiące własność Skarbu Państwa (ochronne, gospodarcze), 
• lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa. 

Dopuszczalne kierunki przeznaczenie terenów: 
• lasy zagospodarowane rekreacyjnie (w szczególności poprzez elementy takie jak 

drogi rowerowe, piesze, szlaki turystyczne, punkty obserwacyjne, wieże 
widokowe, ścieżki dydaktyczne, miejsca piknikowe, wiaty rekreacyjne, parki leśne, 
przystanie wodne z zapleczem),  

• wody powierzchniowe, retencja zbiornikowa, 
• zalesienia. 

Z – obszary zieleni 

Podstawowe kierunki przeznaczenie terenów: 
• zieleń naturalna, 
• zieleń urządzona, 
• ogrody działkowe 
• zadrzewienia, 
• rolne, w tym retencja zbiornikowa, stawy, 
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• wody powierzchniowe. 

Dopuszczalne kierunki przeznaczenie terenów: 
• sport i rekreacja (w szczególności elementy takie jak drogi rowerowe, piesze, 

szlaki turystyczne, punkty obserwacyjne, ścieżki dydaktyczne, miejsca piknikowe, 
wiaty rekreacyjne, miejsca zabaw dla dzieci, przystanie wodne z zapleczem), 

• parkingi, 
• zabudowa zaplecza administracyjnego, usługowego ogrodów działkowych. 

ZC – obszary cmentarzy 

Podstawowe kierunki przeznaczenie terenów: 
• cmentarze. 

Dopuszczalne kierunki przeznaczenie terenów: 
• zabudowa usługi kultu religijnego, 
• zabudowa usługowa, związana z obsługą cmentarzy, 
• parkingi. 

WP – obszary cieków wodnych, stawów, zbiorników 

Podstawowe kierunki przeznaczenie terenów: 
• cieki powierzchniowe wraz z brzegami, 
• stawy, 
• zbiorniki, w tym zbiorniki retencyjne. 

Dopuszczalne kierunki przeznaczenie terenów: 
• sport rekreacja, w tym przystanie wodne, 
• małe elektrownie wodne, 
• rolnictwo. 

IT – infrastruktury technicznej 

Podstawowe kierunki przeznaczenie terenów: 
• ujęcia wód i urządzeń zaopatrzenia w wodę, 
• odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, 
• zaopatrzenie w gaz, 
• zaopatrzenie w energię elektryczną, 
• gospodarowanie odpadami komunalnymi – instalacja doczyszczania selektywnie 

zebranych frakcji odpadów komunalnych linia sortowania selektywnie zebranych 
odpadów komunalnych w mieście Baborów (cel publiczny ponadlokalny). 

Dopuszczalne kierunki przeznaczenie terenów: 
• bazy, składy, 
• zabudowa techniczno-administracyjna, 
• instalacje do produkcji biogazu o mocy przekraczającej 100 kW w ramach terenu 

oczyszczalni ścieków w Baborowie (z zastrzeżeniem iż ich strefy ochronne mieścić 
się będą w ramach ww. terenu). 

 

Na obszarach PU dopuszczono rozmieszczenie obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2 (w sąsiedztwie drogi publicznej krajowej Nr 38). 

Obszary, na których dopuszczono rozmieszczenie urządzeń (instalacji) fotowoltaicznych, 
o mocy przekraczającej 100 kW, z zastrzeżeniem ograniczenia (ich strefy ochronne winny 
mieścić się w ramach ww. obszarów): 
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• wzbogacające wyodrębnione obszary R – obszary rolne z wyłączeniem: 
o obszaru chronionego krajobrazu Wronin-Maciowakrze, 
o siedlisk wymienionych w Dyrektywie Siedliskowej, 
o korytarza ekologicznego doliny Psiny, 
o obszarów szczególnego zagrożenia powodzią  

Tereny preferowane dla lokalizacji urządzeń wytwarzających energię 
z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW – instalacji 
fotowoltaicznych w ramach obszarów „R” – około 140 ha – obejmujące grunty 
w klasach niechronionych oraz o ekspozycji południowej; 

• stanowiące funkcjonujące fermy krów w Baborowie i Langowie oraz stanowiące 
byłe fermy hodowlane w Czerwonkowie, Rakowie i w Tłustomostach. 

Obszary, na których dopuszczono rozmieszczenie urządzeń (instalacji) do produkcji 
biogazu, w tym biogazowni rolniczych, o mocy przekraczającej 100 kW wzbogacają 
odpowiednio wyodrębniony obszar IT (oczyszczalnia ścieków w Baborowie), obszaru 
zabudowy wsi RMM (gospodarstwo rolne Kombinatu Kietrz – Langowo) 

Strategiczne obszary rozwojowe o szczególnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-
gospodarczego gminy – tereny położone w ramach obszaru PU, wskazane w sąsiedztwie 
drogi publicznej krajowej Nr 38 

Obszary aktywności gospodarczych – obszary na których dopuszczona jest lokalizacja 
przemysłu wydobywczego kruszyw naturalnych: obejmują udokumentowane złoża 
kopalin. 

 

2.2. Cele studium 

Celem ustaleń studium jest zapewnienie warunków przestrzennych dla zrównoważonego 
rozwoju gminy Baborów (wyznaczenie obszarów zabudowy mieszkaniowej, usługowej 
i produkcyjnej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii), z zachowaniem 
wymogów ładu przestrzennego, wartości środowiska przyrodniczego (w tym gleb 
najwyższej jakości) i kulturowego oraz krajobrazu. 

 

2.3. Powiązania studium z dokumentami  

W Studium uwzględniono wszystkie aspekty wynikające z Planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa opolskiego (zmiana planu przyjęta uchwałą nr VI/54/2019 
Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r.). 
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3. Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu 
prognozy 

Prognozę do studium wykonano w zakresie jaki wynika z przytoczonego 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 (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późniejszymi 
zmianami), uwzględniając charakter dokumentu i jego zwartość oraz szczegółowość 
zapisów. 

Prognoza składa się z dwóch głównych merytorycznych części. W części pierwszej 
dokonano (na podstawie materiałów i wizji w terenie) analizy oraz oceny stanu 
środowiska przyrodniczego. W części drugiej dokonano oceny wpływu oraz ich skutków 
w środowisku i krajobrazie, wynikających z realizacji przewidzianych działań.  

W prognozie uwzględniono informacje zawarte w materiałach dokumentacyjnych, 
studialnych, kartograficznych i monograficznych takich jak:  

1. Kondracki J., 2000, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa. 
2. Opracowanie ekofizjograficzne dla Gminy Baborów, 2019, Wektor, Tychy. 
3. Prognozowanie skutków przyrodniczych planu zagospodarowania przestrzennego. 

Poradnik metodyczny, 1998, IGPiK, Kraków.  
4. Studium, 2018. 
5. Uchwała nr IV/41/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 07 lutego 2019 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Baborów. 

Ponadto zostały wykorzystane informacje uzyskane w Wojewódzkim Inspektoracie 
Ochrony Środowiska w Opolu oraz w Urzędzie Gminy Baborów. 
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4. Opis stanu istniejącego środowiska oraz potencjalne zmiany 
tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego 
dokumentu 

4.1. Opis stanu środowiska przyrodniczego Gminy Baborów 

4.1.1. Położenie gminy  

Gmina Baborów położona jest w południowo wschodniej części województwa opolskiego, 
w powiecie głubczyckim. Gmina graniczy od północy z gminą Pawłowiczki, od północnego 
wschodu z gminami Polska Cerekiew (powiat kędzierzyńsko-kozielski – województwo 
opolskie) i Rudnik (województwo śląskie), od wschodu z gminą Pietrowice Wielkie 
(województwo śląskie), od południa i południowego zachodu z gminą Kietrz i od zachodu 
z gminą Głubczyce (powiat głubczycki - województwo opolskie). 

Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym Polski gmina położona jest na Płaskowyżu 
Głubczyckim (318.58) będącym częścią Niziny Śląskiej (318.5). 

W skład gminy Baborów, zajmującej powierzchnię 11 697 ha (117 km2) wchodzi miasto 
Baborów oraz 11 sołectw: Babice, Boguchwałów z przysiółkiem Wierzbno, Czerwonków 
z kolonią Czerwonków Osiedle, Dziećmarów, Dzielów, Księże Pole, Raków, Sułków, Sucha 
Psina, Szczyty i Tłustomosty z kolonią Langowo. 

Jest to gmina miejsko-wiejska, z przewagą powierzchni i charakteru wiejskiego (poza 
miastem Baborów), a grunty rolne zajmują 91% jej powierzchni. 

Przez teren gminy przebiegają fragmentarycznie trzy drogi wojewódzkie: 
• nr 416 relacji Racibórz – Kietrz – Nowa Cerekwia – Głubczyce – Głogówek – 

Krapkowice (przez gminę Baborów przebiega fragment przez sołectwa Sucha Psina 
i Boguchwałów), 

• nr 417 relacji Żerdziny k. Raciborza – Pawłów – Szonów – Racławice Śląskie – 
Laskowice skrzyżowanie z DK40 (przez gminę Baborów przebiega fragment przez 
sołectwo Szczyty), 

• nr 421 relacji Szczyty – Wronin – Łany – Ciechowice – Nędza (woj. śląskie) 

oraz sieć dróg powiatowych i gminnych, w tym istotna droga powiatowa łącząca 
Bernacice z Pawłowem (połączenie Głubczyc z Raciborzem), przez Babice, Sułków, 
Baborów, Raków i Maków (gm. Pietrowice Wielkie). 

 

4.1.2. Budowa geologiczna 

Obszar gminy Baborów lokalizuje się na pograniczu Metamorfiku Sudetów Wschodnich 
i częściowo zalegającej na nim Depresji Śląsko-Opolskiej. Głębiej umiejscowione utwory 
geologiczne należą do strefy kulmowej Metamorfiku Sudetów Wschodnich, związanej 
z fliszową sedymentacją w basenie morawsko-śląskim. Metamorfik Sudetów Wschodnich 
budują utwory dolnokarboński. Na obszarze gminy występują utwory:  

• Dolnokarbońskie - reprezentowane przez piaskowce szarogłazowe, łupki ilaste 
i mułowcowe oraz zlepieńce warstw hradeckich i kyjowickich. Występują w formie 
gruboławicowych, monoklinalnie zapadających pakietów. Warstwy hradeckkie 
zaliczane są do wizenu, natomiast kyjowickie do przełomu najwyższego wizenu 
i najniższego namuru dolnego. Warstwy hradeckie osiągają miąższość do 600 m. 
W ich spągu zalegają zlepieńce oligomiktyczne, ku stropowi osady mają coraz 
drobniejszą frakcję. Formacja kyjowicka składa się głównie z drobnolaminowanych 
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płytkowych iłowców i mułowców. Pomiędzy utworami karbońskimi, a niezgodnie 
zalegającymi na nich osadami górnej kredy i (lub) trzeciorzędu, bądź 
czwartorzędu, występuje luka litostratygraficzna. W górnej kredzie nastąpił proces 
sedymentacji skał węglanowych, które tworzą jednostkę geologiczną - Depresja 
Śląsko-Opolska (kreda opolska); 

• Utwory kredy - nie tworzą ciągłej pokrywy zalegającej na karbonie - występują 
fragmentarycznie. Są to białe piaskowce o lepiszczu kaolinowym oraz iłowce 
piaszczyste, wieku cenoman dolny; 

• Utwory trzeciorzędowe - zalegają na utworach dolnego karbonu, lokalnie na 
utworach górnej kredy. Reprezentowane są w części spągowej przez iły szare lub 
szaroniebieskie z wkładkami mułków i piasków. Miąższość utworów 
trzeciorzędowych dochodzi do 50 m. W mieście Baborowie stwierdzono 
występowanie mułków, mułków piaszczystych i iłów laminowanych barwy szarej 
na głębokości 10 – 17,5 m. Na osadach miocenu środkowego zalegają warstwy 
plioceńskie w postaci żwirów i glin kaolinowych. W Baborowie osady miocenu 
występują bezpośrednio pod warstwą gleby jako żwiry obtoczone o rozmiarach 2-
12 cm, spojone gliną kaolinową barwy kremowej lub żółtordzawej. Miąższość tych 
warstw kształtuje się w zakresie 10-20 m, a ich strop zalega bezpośrednio pod 
osadami czwartorzędu na średniej głębokości 10-15m p.p.t. 

• Utwory czwartorzędowe - utwory glacjalne należące do zlodowacenia 
środkowopolskiego, serie osadów wodnolodowcowych i glin zwałowych. Miąższość 
zależy od konfiguracji starszego podłoża i zwykle nie przekracza 8-15 m, 
maksymalnie do 30-40 m. Utwory czwartorzędowe zalegają bezpośrednio na 
trzeciorzędowych, są to plejstoceńskie piaski i żwiry wodnolodowcowe z lokalnymi 
wkładkami mułków. Na terenie gminy osady te występują najczęściej na stokach 
dolin rzecznych, gdzie zostały odpreparowane w wyniku denudacji warstw 
młodszych. Na warstwach utworów wodnolodowcowych zalegają plejstoceńskie 
gliny zwałowe, które na powierzchni odsłaniają się w miejscach, gdzie procesy 
erozji i denudacji usunęły pokrywę lessów, a więc najczęściej na krawędziach 
erozyjnych dolin rzecznych. Charakteryzują się znaczną domieszką frakcji pyłowej 
i silnym stopniem zwietrzenia. Miąższość glin jest zróżnicowana, od 2 do 4 m, 
lokalnie może jednak dochodzić do 10-15 m. W okresie zlodowacenia Warty 
w dolinach rzecznych następowała akumulacja żwirów oraz mułków i piasków 
drobnoziarnistych, natomiast na wysoczyznach i ich skłonach następowała 
sedymentacja lessów. W zlodowaceniu północnopolskim nastąpiła akumulacja 
lessów, powodując pokrycie obszaru gminy warstwą żółtych i jasnożółtych lessów 
i glin lessopodobnych o miąższości od 3 do 4 m, lokalnie do 5-6m. Holocen na 
analizowanym terenie to akumulacja iłów, mułków i piasków tarasów zalewowych, 
a następnie częściowa akumulacja piasków, żwirów i namułów. Natomiast zbocza 
wysoczyzn i dna suchych dolin zostały wypełnione glinami deluwialnymi, 
stanowiącymi materiał denudacyjny, którego miąższość dochodzi do kilku metrów.  

Na terenie gminy Baborów zarejestrowano cztery złoża surowców mineralnych (na 
podstawie bazy danych Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu 
Badawczego): 

1. Złoże surowców ilastych ceramiki budowlanej „Baborów” (IB 5054). 
2. Złoże kruszywa naturalnego „Baborów 1” (KN 15757). 
3. Złoże surowców ilastych ceramiki budowlanej „Baborów 2” (IB 3113). 
4. Złoże kruszywa naturalnego „Baborów 2” (KN 16420). 
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4.1.3. Ukształtowanie powierzchni 

Gmina Baborów według podziału na jednostki geomorfologiczne Gilewskiej (1999), 
położona jest w mezoregionie Płaskowyż Głubczycki, będącym częścią makroregionu 
Nizina Śląska, zaliczanego do podprowincji Niziny Środkowopolskie, prowincji Niż 
Środkowoeuropejski. 

Według podziału na jednostki geomorfologiczne Klimaszewskiego (1972), analizowany 
teren leży w obrębie Płaskowyżu Głubczyckiego, będącego częścią mezoregionu Kotlina 
Raciborska, wchodzącego w skład makroregionu Kotlina Raciborsko-Oświęcimska, 
należącej do Podprowincji Kotliny Podkarpackie-Zachodnie, prowincji Kotliny 
Podkarpackie – Strefy Alpejskiej. 

Płaskowyż Głubczycki zlokalizowany jest w zachodniej części rozległego obniżenia 
o założeniach tektonicznych między systemami górskimi Sudetów i Karpat, zwyczajowo 
nazywanego Bramą Morawską. Jest to obszar o bardzo dużym zróżnicowaniu wgłębnej 
budowy geologicznej oraz rzeźby terenu. Charakterystyczną cechą płaskowyżu jest 
występowanie rozległych, połogich wzniesień z zalegającymi w stropie lessami i glinami 
lessopodobnymi, rozciętych głębokimi dolinami rzecznymi. Współczesne rysy rzeźby 
zostały ukształtowane w plejstocenie w czasie dwukrotnego nasunięcia lądolodu, głównie 
podczas zlodowacenia środkowopolskiego, kiedy nastąpiło nakładanie się na siebie 
sedymentacji lodowcowej i wodnolodowcowej z akumulacyjną działalnością rzek. 
W holocenie postępowało rozcinanie dolinne oraz procesy erozji i akumulacji fluwialnej. 
Morfologię terenu gminy Baborów tworzą głównie pokrywy lessowe na podłożu z osadów 
lodowcowych i wodnolodowcowych, rozcięte przez rozwiniętą sieć wilgotnych i suchych 
dolin nieckowatych, o zboczach zwartych, wyścielonych lessem, powstałych w wyniku 
długotrwałej erozji wodnej. 

Analiza mapy geomorfologicznej charakteryzuje obszar gminy Baborów jako 
zróżnicowany, pofałdowany i poprzecinany licznymi dolinami cieków stale lub okresowo 
płynących. Teren obniża się z północy, północnego – zachodu, południowego – zachodu 
na południowy - wschód, wschód w kierunku koryta rzeki Psiny. Hipsometria 
analizowanego terenu określona jest poziomnicami od około 212,5 do około 287,5 m 
n.p.m. Najniżej położonym obszarem jest dolina Psiny w okolicach Tłustomostów. Spadki 
terenu są na ogół niewielkie i wynoszą 3-5%, rzadko poniżej 2% lub powyżej 10%. 
Południowe i wschodnie zbocza dolin stanowią wyjątki od tej reguły, gdyż notuje się 
spadki terenu przekraczające 25%. 

Ukształtowanie terenu nie wykazuje zagrożenia występowania osuwisk terenu 
wywołanymi zjawiskami naturalnymi. 

Ukształtowanie tych obszarów, odmienny charakter krajobrazu i pokrycia terenu 
powodują, że inne są możliwości zagospodarowania terenu danego typu. 

W ukształtowaniu powierzchni gminy Baborów można wydzielić dwa typy obszarów: 
• Wysoczyzna plejstoceńska: część północno-wschodnia osiąga maksymalną 

wysokość 281 m n.p.m. w okolicy miejscowości Szczyty, północno zachodnia około 
287 m n.p.m. na północny wschód od Dziećmarowa, południowo- zachodnia część 
osiąga maksymalną wysokość 285 m n.p.m. (na południe od Boguchwałowa), 
a południowo wschodnia około 265 m n.p.m. (w okolicy Księżego Pola). Spadki 
terenu w kierunku wschodnim i południowo wschodnim. Deniwelacje dochodzą do 
40 m. Można wskazać następujące podtypy: 
o Wysoczyzna w części północnej gminy Baborów oraz zewnętrzny pierścień od 

strony południowo zachodniej (południowe strony wsi Sucha Psina) poprzez 
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zachodnią (okolice Boguchwałowa i Babic), północną (okolice Dziećmarowa), 
po wschodnią (okolice Szczytów), charakteryzująca się relatywnie wysoko 
położonymi, dużymi płaskimi lub falistymi powierzchniami zrównania (powyżej 
270 m n.p.m.) i głęboko wciętymi dolinami, gdzie wysokości względne 
dochodzą do 40 m; 

o Wysoczyzna w środkowej i południowo wschodniej części gminy Baborów, 
charakteryzująca się większym udziałem niżej położonych powierzchni 
zrównania (do 260 m n.p.m. z jednym wyjątkiem po południowo wschodniej 
stronie Księżego Pola – do 265 m n.p.m.), gdzie wysokości względne nie 
przekraczają 30 m; 

• Dolina rzeki Psiny – rozcina wysoczyznę plejstoceńską, przebiega z zachodu 
w kierunku południowo – wschodnim. Dno doliny położone jest na wysokości od 
240 m n.p.m. na północ od Babic, poprzez około 230 m n.p.m. w Sułkowie, 223-
225 m n.p.m. w Baborowie, 220 m n.p.m. w Rakowie po 212,5 m n.p.m. na 
wschód od Tłustomostów przy granicy gminy i województwa. Dno doliny jest 
płaskie i wyniesione ponad koryto rzeki Psiny na wysokość 1-2m. Szerokość dna 
doliny jest bardzo zróżnicowana – od około 70 m w okolicach Babic i Sułkowa, po 
około 600 m w Baborowie. Można wskazać dwa podtypy: 
o Dolina Psiny na odcinku od zachodniej granicy gminy do skrajnie wschodnich 

zabudowań Sułkowa. Dolina jest wąska (od 50 do 200 m z niewielkim 
poszerzeniem w zachodniej części Sułkowa – do około 300 m), oddzielona 
dość wyraźnie zboczami o nachyleniach od 6% do 30%; 

o Dolina Psiny na odcinku od skrajnie wschodnich zabudowań Sułkowa do 
wschodniej granicy gminy. Dolina jest szeroka (od 300 do 600 m), oddzielona 
płynnie od wysoczyzny zboczami o nachyleniach od 2% do 10% z jednym 
wyjątkiem – północno wschodnie zbocza między Baborowem i Rakowem, 
gdzie nachylenia sięgają 25% (na wysokości oczyszczalni ścieków 
w Baborowie) 

 

4.1.4. Wody podziemne i powierzchniowe 

Według podziału regionalnego wód podziemnych na jednostki hydrogeologiczne 
(Paczyński, 1993) obszar gminy Baborów znajduje się na granicy dwóch subregionów: 

• subregionu wschodniosudeckiego (XVI4), wchodzącego w skład sudeckiego 
regionu hydrogeologicznego (XII), 

• subregionu kędzierzyńskiego (XIII1), wchodzącego w skład regionu 
przedkarpackiego (XIII). 

W profilu hydrogeologicznym obszaru można wyróżnić piętra wodonośne czwartorzędu 
i trzeciorzędu.  

Wysoki poziom wód gruntowych ogranicza w istotny sposób możliwości inwestycyjne. 
Wody czwartorzędowego piętra wodonośnego związane są z utworami piaszczysto-
żwirowymi (różnoziarniste piaski z domieszką żwirów), w stropie występują utwory 
gliniaste i lessowe. Wody gruntowe na terenie gminy Baborów charakteryzują się 
zróżnicowaną głębokością poziomu zalegania. Jest to uzależnione od budowy geologicznej 
oraz rzeźby terenu. W przykorytowych, zalewowych, holoceńskich częściach dolin rzek, 
poziom zlokalizowany jest bardzo płytko, to średnio głębokość 0-2m pod powierzchnią 
terenu. Na obszarach starych tarasów akumulacyjnych rzek oraz utworów 
wodnolodowcowych poziom waha się od 2 do 5 m p.p.t., zaś na wyniesieniach wysoczyzn 
pokrytych lessami sięga przeciętnie 5-14 m, woda gruntowa występuje w zachodniej 
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części gminy poniżej 20 m, natomiast w północnej części gminy poniżej 10 m. Wody 
dolinne, z uwagi na kontakt hydrauliczny z wodami powierzchniowymi, są podatne na 
zanieczyszczenia. Wody trzeciorzędowego piętra wodonośnego (poziom ten jest mniej 
rozpoznany) występują fragmentarycznie w północno-zachodniej części gminy, na 
głębokości średniej 30–50 m p.p.t., głównie w przewarstwieniach osadów ilastych, 
zasilanie odbywa się przez infiltrację opadów atmosferycznych i przesączanie wód 
z poziomu czwartorzędowego.  

Skrajnie północno wschodni fragment gminy Baborów (w miejscowości Szczyty) znajduje 
się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) – 332 Subniecka 
Kędzierzyńsko – Głubczycka. Zbiornik ten ma charakter porowy, szacunkowe zasoby 
dyspozycyjne wynoszą około 110 000 m3/24 h. Obszar GZWP nr 332 obejmuje strukturę 
hydrogeologiczną, którą tworzą wodonośne utwory czwartorzędu i neogenu. 
Na obrzeżach tej struktury, zwłaszcza od strony północnej, występują utwory starszego 
podłoża (kredy, triasu i karbonu). Przyjęcie przy wydzieleniu obszaru zbiornikowego m.in. 
kryterium wodoprzewodności utworów wodonośnych (240 m2/d) spowodowało znaczne 
zmniejszenie powierzchni zbiornika w stosunku do pierwotnego wydzielenia. Obecnie 
powierzchnia GZWP nr 332 wynosi 461,1 km2, co stanowi ok. 34% poprzednio 
wydzielonego obszaru. Zasilanie zbiornika następuje przez infiltrację opadów 
atmosferycznych (dotyczy to głównie poziomów czwartorzędowych, sporadycznie 
poziomów neogeńskich w obrębie okien hydrogeologicznych) oraz przez dopływ lateralny 
z poziomów neogeńskich w obrębie kopalnej rynny czwartorzędowej, bądź też z 
poziomów starszych (triasowych, kredowych, karbońskich) na obrzeżach jednostki 
czwartorzędowo-neogeńskiej. Granice zachodnia i północna obszaru zasilania są 
granicami naturalnymi, pokrywającymi się z przebiegiem działów wodnych rzek będących 
lewobrzeżnymi dopływami Odry. Granica wschodnia i północno-wschodnia zasadniczo 
pokrywa się z zasięgiem występowania utworów sarmatu. Natomiast południową granicę 
obszaru zasilania w dolinie Odry wyznacza obszar spływu wód do zbiornika. 

Jakość wód występujących na obszarze zbiornika Subniecka kędzierzyńsko-głubczycka to 
ogólnie wody klasy II i III, wody dobrej i zadowalającej jakości. 

Obszar gminy jest zlokalizowany w zasięgu jednolitych części wód podziemnych: 
• nr 141 (PLGW6000141), dla której wyznaczono cele środowiskowe: osiągnięcie 

dobrego stanu chemicznego oraz utrzymanie dobrego stanu ilościowego. Ocena 
ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona, 

• nr 142 (PLGW6000142), dla której wyznaczono cele środowiskowe: utrzymanie 
dobrego stanu chemicznego oraz utrzymanie dobrego stanu ilościowego. Ocena 
ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona, 

• nr 127 (PLGW6000127), dla której wyznaczono cele środowiskowe: utrzymanie 
dobrego stanu chemicznego oraz utrzymanie dobrego stanu ilościowego. Ocena 
ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona. 

 

Gmina Baborów leży w dorzeczu Odry, w zlewni rzeki Psiny. Na sieć rzeczną gminy 
składają się:  

• Psina - lewobrzeżny dopływ Odry,  
• Złotnik - prawobrzeżny dopływ Psiny,  
• Sucha Psina - prawobrzeżny dopływ Psiny,  
• dwa bezimienne – lewobrzeżne dopływy Psiny.  
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Psina - powierzchnia zlewni wynosi 522,0 km2, natomiast jej długość całkowita 49,3 km. 
Rzeka cechuje się głęboką doliną i dobrze wykształconą terasą zalewową, bez systemu 
wyższych teras dolinnych. Koryto rzeki jest w przewadze uregulowane i tym samym 
pozbawione wyraźnych naturalnych meandrów rzecznych. W miarę naturalny charakter 
rzeka posiada na odcinku od granicy z gminą Głubczyce do pierwszych zabudowań wsi 
Sułków. Rzeka ma charakter nizinny, zasilanie śnieżno-deszczowe. Spływ wód odbywa się 
w kierunku południowo - wschodnim. 

Hydrografię terenu uzupełniają drobne, stałe bądź okresowe dopływy powyższych cieków. 
Na system wód powierzchniowych składają się ponadto rowy melioracyjne i liczne, 
drobne, stałe bądź okresowe dopływy powyższych cieków, drenujące powierzchnię 
wysoczyzny lessowej. System cieków drenujących powierzchnię płaskowyżu w obrębie 
gminy, prowadzi wody powierzchniowe, w tym opadowe, do głównego odbiornika, którym 
jest w tym rejonie rzeka Psina. Jest to rzeka, której przepływy mogą stanowić potencjał 
do rozwoju energetyki wodnej w niewielkiej skali. Możliwości te jednak nie były jeszcze 
analizowane. 

Sieć hydrograficzną gminy można uznać za stosunkowo ubogą, a wynika to z istnienia 
znacznej liczby suchych dolin prowadzących wody tylko okresowo. Drugą 
charakterystyczną cechą hydrografii gminy jest jej niska jeziorność. 

Obszar objęty opracowaniem jest zlokalizowany w zasięgu jednolitych części wód 
powierzchniowych: 

• nr PLRW60001611524 (Psina do Suchej Psiny włącznie), dla której wyznaczono 
cele środowiskowe: osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – 
niezagrożona; 

• nr PLRW600016115252 (Dopływ z Krowiarek), dla której wyznaczono cele 
środowiskowe: osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – 
zagrożona; 

• nr PLRW6000161152669 (Troja do Morawy włącznie), dla której wyznaczono cele 
środowiskowe: osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – 
niezagrożona; 

• nr PLRW600016115949 (Cisek), dla której wyznaczono cele środowiskowe: 
osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i osiągnięcie dobrego stanu 
chemicznego. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona; 

• nr PLRW600018117449 (Stradunia od źródła do Potoku Jakubowieckiego), dla 
której wyznaczono cele środowiskowe: osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego 
i osiągnięcie dobrego stanu chemicznego. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów 
środowiskowych – niezagrożona; 

• nr PLRW600019115269 (Troja od Morawy do ujścia), dla której wyznaczono cele 
środowiskowe: osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – 
zagrożona; 

• nr PLRW600019115299 (Psina od Suchej Psiny do ujścia), dla której wyznaczono 
cele środowiskowe: osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i osiągnięcie dobrego 
stanu chemicznego. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – 
niezagrożona. 
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4.1.5. Warunki klimatyczne 

Warunki klimatyczne gminy odpowiadają strefie klimatycznej Polski południowej, 
a dokładniej podgórza i doliny Odry. Osobliwością klimatu Niziny Śląskiej, a także 
mezoregionu Płaskowyżu Głubczyckiego, do których geograficznie Gmina Baborów 
należy, jest stosunkowo wysoka średnia temperatura roczna, krótkotrwała zima, wczesna 
wiosna i ciepłe lato. 

Cechy te związane są z istnieniem na południowym zachodzie bariery górskiej Sudetów, 
z której powodu przy wiatrach południowo-zachodnich zmniejsza się wilgotność, spada 
zachmurzenie i wzrasta temperatura. Przy wiatrach północno-wschodnich wzrastają 
opady i liczba burz. Pod wpływem efektu fenowego klimat tego makroregionu należy do 
najcieplejszych w Polsce. 

Według różnych klasyfikacji rejon ten należy do: 
• XVIII Podsudeckiej dzielnicy klimatycznej (R. Gumiński). Dni z przymrozkiem 100 

do 120, pokrywa śnieżna 60 do 70 dni, suma opadów 600 do 800 mm, okres 
wegetacji trwa 210 do 220 dni, początek robót polnych przypada na koniec marca 
lub początek kwietnia 

• R-XXV Dolnośląskiego Południowegoregionu klimatycznego (A. Woś). Na tle innych 
regionów mniej liczne są tutaj dni z pogodą przymrozkową i mroźną. Liczniejsze 
są natomiast przypadki występowania pogody bardzo ciepłej i jednocześnie 
pochmurnej. 

Charakterystyczną cechą klimatu gminy Baborów są stosunkowo małe roczne amplitudy 
temperatury powietrza. Przedwiośnie rozpoczyna się na początku marca i trwa 30-40 dni. 
Wczesna i pogodna wiosna trwa 60-70 dni. Początek wiosny przypada na koniec marca 
bądź początek kwietnia, natomiast już po ostatnich dniach kwietnia średnia temperatura 
dobowa dochodzi do 10°C. Termiczne lato trwa około 100 dni i rozpoczyna się na 
przełomie maja i czerwca. Łagodna i długa jesień trwa około 60 dni i jej początek 
przypada na drugą połowę września. Przedzimie trwa około 40 dni i rozpoczyna się 
przeciętnie około 10 listopada. Krótka i łagodna zima trwa 60 – 70 dni i rozpoczyna się 
między 10 grudnia a 15 grudnia. 

Charakterystyczne cechy klimatu: 
• średnia temperatura powietrza wynosi 8,2°C, 
• najcieplejszym miesiącem jest lipiec z temperaturą 17,8°C, 
• najchłodniejszym miesiącem jest styczeń i luty -2,1°C, 
• najwyższe temperatury powietrza notowane są w lipcu i wynoszą 35,5°C, 
• najniższe temperatury powietrza notowane są w styczniu i wynoszą -26,7°C, 
• opady o najwyższej wydajności obserwuje się w półroczu ciepłym (73%), 
• roczna suma opadów dochodzi do 640 mm, 
• miesiącem o najwyższej sumie opadów jest sierpień (98,9 mm), 
• najwyższą dobową sumę opadów zanotowano w lipcu (58,8 mm), 
• najmniejsze miesięczne sumy opadów przypadają na styczeń (28,0 mm), 
• opady śnieżne występują przez około 40 dni w roku, 
• pokrywa śnieżna utrzymuje się najczęściej około 60 dni, 
• przeważającym kierunkiem wiatru jest wiatr północno-zachodni (25% obserwacji), 
• średnia prędkość wiatru wynosi 2,0 m/s, 
• cisze i wiatry o prędkości do 2 m/s obserwuje się w 71,9% przypadków. 

Ze względu na niewielką średnią prędkość wiatrów i mały udział wiatrów silnych całkowita 
energia wiatrów występujących na terenie gminy jest niska. 
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4.1.6. Gleby 

Gleby gminy Baborów charakteryzują się małym zróżnicowaniem składu mechanicznego. 
Skałę macierzystą stanowią lessy, z których wytworzyły się dwa typy gleb dominujące na 
całym obszarze Płaskowyżu Głubczyckiego. Są to: 

• czarnoziemy: zdegradowane i deluwialne, 
• gleby brunatne: brunatne właściwe, brunatne zdegradowane i brunatne kwaśne, 

Wśród czarnoziemów dominują czarnoziemy zdegradowane o zawartości próchnicy do 
4%. Występują one najczęściej na powierzchniach najwyżej wzniesionych. Czarnoziemy 
deluwialne występują głównie na obszarach suchych dolin. Gleby brunatne występują na 
obszarach wzniesionych. 

Udział tych dwóch typów gleb dochodzi do 85% ogólnej powierzchni gruntów ornych. 
Pozostałą powierzchnię stanowią gleby bielicowe (głównie w obszarze na północ od 
Rakowa), mady (w dolinach cieków) oraz gleby szkieletowe. 

Udział gleb poszczególnych klas bonitacyjnych według użytków rolnych i zielonych 
przedstawiono w poniższych tabelach. 

 

Tabela 1. Klasy bonitacyjne użytków rolnych w gminie Baborów 

L.p. 
Klasa 

bonitacyjna Powierzchnia [ha] 
Udział 

powierzchni [%] 
1. RI 232,20 2,32 
2. RII 4470,47 44,68 
3. RIIIa 3811,76 38,09 
4. RIIIb 656,11 6,56 
5. RIVa 455,04 4,55 
6. RIVb 210,01 2,10 
7. RV 160,68 1,60 
8. RVI 9,79 0,10 
9. ŁĄCZNIE 10 006,06 100,00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie warstwy klasoużytków gleb (WODGiK Opole). 

Gleby klas I i II obejmują 47% użytków rolnych gminy Baborów, a gleby klas I, II i IIIa 
aż 85,09%. Gleby najsłabsze (klasy V i VI) obejmują jedynie 1,7% powierzchni użytków 
i występują w najmniej korzystnych lokalizacjach, głównie na zboczach dolin. Największe 
powierzchnie gleb klas IVa-VI to tereny po północnej stronie drogi Baborów – Raków, 
obszary między Sułkowem i Dziećmarowem, między Sułkowem i Babicami, na północ od 
Babic na południe od Sułkowa oraz między Księżym Polem i Rakowem. Dotyczą one 
w zdecydowanej większości terenów o dużym nachyleniu powierzchni. 

 

Tabela 2. Klasy bonitacyjne użytków zielonych w gminie Baborów 

L.p. 
Klasa 
bonitacyjna 

Powierzchnia [ha] 
Udział 
powierzchni [%] 

1. ŁI 0,78 0,13 
2. ŁII 94,66 16,13 
3. ŁIII 179,47 30,57 
4. ŁIV 51,23 8,73 
5. ŁV 5,20 0,89 
6. ŁVI 0,12 0,02 
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7. PsI 51,19 8,72 
8. PsII 50,22 8,55 
9. PsIII 102,08 17,39 
10. PsIV 46,10 7,85 
11. PsV 5,45 0,93 
12. PsVI 0,55 0,09 
13. ŁĄCZNIE 587,05 100,00 
W tym użytki zielone razem 
1. I 51,97 8,85 
2. II 144,88 24,68 
3. III 281,55 47,96 
4. IV 97,33 16,58 
5. V 10,65 1,82 
6. VI 0,67 0,11 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie warstwy klasoużytków gleb (WODGiK Opole). 

Użytki zielone klas od I do III obejmują około 81,5% powierzchni użytków zielonych, przy 
czym największy jest udział użytków klasy III (niemal 48% wszystkich użytków zielonych 
na terenie gminy Baborów). 

Gleby występujące na terenie gminy Baborów to głównie gleby pyłowe, gliniaste i ilaste, 
a zatem większość z nich jest podatna na erozję wodną i wietrzną. W warunkach 
urozmaiconej rzeźby terenu i lokalizacji sprzyjającej występowaniu wiatrów (Brama 
Morawska), istnieje zagrożenie erozyjne. Największy wpływ na powstawanie zjawisk 
erozyjnych na omawianym terenie mają dwa czynniki: 

1. jakość gleb i falistość terenu; 
2. niekorzystna struktura użytkowania gruntów (niewielki udział trwałych użytków 

zielonych położonych głównie w dolinach cieków, mała lesistość, kierunek orki 
wzdłuż stoków, wysoki udział upraw roślin okopowych). 

Na terenie gminy Baborów nie występują gleby organiczne. 

 

4.1.7. Roślinność i zwierzęta 

Na terenie rolniczej gminy Baborów powierzchnie zielone tworzone są głównie przez 
trwałe użytki zielone i lasy oraz w mniejszym stopniu przez parki, cmentarze, zieleń 
przydrożną, osiedlową i przydomową. Wśród nich największą powierzchnię zajmują 
trwałe użytki zielone. Łąki i pastwiska zajmują łącznie około 590 ha, sady i ogrody 
działkowe około 25 ha, a lasy około 480 ha (łącznie z drobnymi powierzchniami zalesień 
mozaikowo towarzyszącym terenom rolnym, ciekom i zabudowie mieszkaniowej). 
Największym obszarem leśnym gminy Baborów jest las między Rakowem i Amandowem 
(w gminie Pietrowice Wielkie w województwie śląskim) o powierzchni około 191 ha. 

Zieleń zajmuje niewielką część gminy Baborów. Wszystkie użytki zielone zajmują około 
6% powierzchni obszaru opracowania. Grunty orne stanowią natomiast około 86% 
powierzchni gminy. Lesistość gminy jest bardzo niska i wynosi jedynie 3%. 
Charakterystyczna lokalizacja terenów zielonych to doliny rzek i potoków, południowe 
i wschodnie zbocza dolin (bardziej strome od północnych i zachodnich) oraz jeden 
fragment o powierzchni około 191 ha (około 40% całkowitej powierzchni lasów na terenie 
gminy Baborów) we wschodniej części gminy, na wschód od Rakowa. 

Wyróżniającą cechą położenia gminy jest lokalizacja przy osiowej części obniżenia miedzy 
Sudetami i Karpatami zwanego Bramą Morawską. Rozdzielające dwa główne pasma 
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górskie Polski obniżenie Bramy Morawskiej jest jednym z najważniejszych w kraju 
szlaków migracyjnych południowych elementów europejskiej flory i fauny, które zasilają 
nasze ekosystemy. Na terenie gminy Baborów ma miejsce przenikanie się różnych 
elementów flory i fauny, w szczególności charakterystycznych dla terenów wyżynnych 
i nizinnych oraz północnych i południowych. 

Roślinność gminy jest charakterystyczna dla rejonów typowo rolniczych i zdecydowanie 
dominują tu gatunki uprawne i konkurujące z nimi chwasty. Najwięcej rodzimych 
gatunków zachowało się na pół naturalnych murawach i łąkach niedostępnych dla upraw 
rolniczych. 

Charakterystycznym elementem zieleni gminy Baborów są wiatrochrony 
przeciwdziałające erozji gleb. Występują one na terenie całej gminy. 

 

Szczególną powierzchnię stanowi park miejski o powierzchni ok. 1,8 ha położony 
w centrum Baborowa, graniczący od północy ze stadionem miejskim, od wschodu 
z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną, od południa z ulicą Moniuszki, 
a od zachodu z rzeką Psiną. Park utrzymany jest w stylu urządzonym z rabatami oraz 
systemem zagospodarowanych i utwardzonych ścieżek. Tuż obok zadrzewienia 
przepływająca rzeka tworzy warkoczowe zbiorowisko rdestnicy grzebieniastej Stuckenia 

pectinata i rzęśli Callitriche sp. Drzewostan zdominowany jest przez lipę drobnolistną Tilia 

cordata. Z dużym udziałem występuje także klon jawor Acer pseudoplatanus, brzoza 
brodawkowata Betula pendula i jesion wyniosły Fraxinus excelsior. 

W runie parku dominują gatunki spontaniczne, a sztucznie wprowadzone rabaty stanowią 
ok. 5% jego powierzchni. Dominantami są bluszczyk kurdybanek Glechoma hederacea, 
ziarnopłon wiosenny Ficaria verna, wiechlina zwyczajna i roczna Poa trivialis i P. annua 

oraz mniszek Taraxacum agg. Dodatkowo w parku występują sztucznie wprowadzone 
wawrzynki wilczełyko Daphne mezereum oraz konwalia majowa Convallaria majalis. 
Odnotowano tu też dąbrówkę rozłogową Ajuga reptans (gatunek grądowy), gwiazdnicę 
pospolitą Stellaria media (polno-ruderalny), tojeść rozesłaną Lysimachia nummularia 

(wilgotne łąki), stokrotkę pospolitą Bellis perennis (łąki), śmiałka darniowego 
Deschampsia caespitosa (łąki) i kilkanaście innych taksonów o nieistotnym znaczeniu. 

 

Pomimo znacznej monotonii rolniczego krajobrazu, na terenie gminy spotkać można 
szereg zwierząt, jak na przykład: 

• bezkręgowce: ślimaki, pajęczaki, chrząszcze, ćmy i motyle, a wśród nich rusałkę 
pawika, rusałkę admirała i rusałkę żałobnika. 

• ryby: pstrąg, węgorz, leszcz, szczupak. 
• płazy i gady: żaba trawna, żaba wodna, ropucha szara, rzekotka drzewna, 

jaszczurka żyworodna, jaszczurka zwinka, padalec, zaskroniec. 
• ptaki: myszołów, jastrząb, puszczyk, bocian, kuropatwa, bażant, sroka, wrona, 

gawron, kruk, kawka, szpak, wróbel, łozówka, cierniówka, kos, skowronek, słowik, 
jaskółka, sikora, szczygieł, zięba, trznadel. Najatrakcyjniejsze rejony dla ptactwa 
stanowią tereny dolinne, a w szczególności dolina Psiny. 

• ssaki: jeż, kret, mysz domowa, mysz polna, nornik zwyczajny, szczur wędrowny, 
chomik, wiewiórka, zając, kuna domowa, łasica, borsuk, lis, sarna, dzik. 

Z kolei w opracowaniu „Wzrost bioróżnorodności na terenie gminy Baborów”, część 
„Opracowanie przyrodnicze parku”, przygotowanego na podstawie kilkugodzinnej kontroli 
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przeprowadzonej w dniu 11 sierpnia 2016 roku na terenie parku miejskiego w Baborowie 
przedstawiono wyniki wstępnego zbadanie bogactwa miejscowej fauny, w szczególności 
awifauny. Dane zgromadzono w oparciu o obserwację, nasłuch oraz dokumentację 
fotograficzną zwierząt. 

Zaobserwowano następujące gatunki ptaków: dzięcioł zielony Picusviridis, dzięcioł duży 
Dendrocopos major, dzięcioł średni Dendrocopos medius, wróbel Passer domesticus, 

zięba Fringilla coelebs, szczygieł Carduelis carduelis, kulczyk Serinus serinus, bogatka 
Parus major, zaganiacz Hippolais icterina, oknówka Delichon urbicum, dymówka Hirundo 

rustica, świstunka leśna Phylloscopus sibilatrix, pierwiosnek Phylloscopus collybita, 

kowalik Sitta europaea, muchołówka szara Muscicapa striata, pleszka Phoenicurus 

phoenicurus, kopciuszek Phoenicurus ochruros, kos Turdus merula. 

Gatunek ptaków niestwierdzony w trakcie kontroli, lecz występujący na terenie parku to 
gawron Corvus frugilegus – według informacji dostępnych w Kartotece Awifauny Śląska 
22 marca 2016 roku stwierdzono 66 zajętych gniazd gawronów. Baborowska kolonia tego 
gatunku jest jedną z większych na terenie województwa opolskiego. Podczas wizji 
terenowych w dniach 11 maja i 21 maja 2019 r. potwierdzono występowanie gawronów 
w koronach drzew w parku miejskim. 

Ponadto, na terenie parku miejskiego zinwentaryzowano: 1 gatunek ślimaka, 7 gatunków 
pajęczaków, co najmniej 14 gatunków owadów, 2 gatunki chrząszczy, 2 gatunki 
pluskwiaków, co najmniej 4 gatunki błonkoskrzydłych, 1 gatunek motyla, 1 gatunek 
ważki, 1 gatunek jętki i co najmniej 3 gatunki muchówek. 

 

Z kolei, w opracowaniu „Inwentaryzacja przyrodnicza terenu przy ul. Wodnej 
w Baborowie – wstępne zbadanie bogactwa miejscowej fauny” opisano liczną faunę 
terenu przy ul. Wodnej (sąsiedztwo ujęcia wody wraz ze zbiornikiem) w Baborowie: 

• Ryby promieniopłetwe: Płoć Rutilus rutilus Wzdręga Scardinius erythrophthalmus 
Słonecznica Leucaspius delineatus 

• Płazy: Żaby z grupy zielonych Pelophylax sp. 
• Ptaki: krzyżówka Anas platyrhynchos (przelatujący), przepiórka Coturnix coturnix, 

grzywacz Columba palumbus (przelatujący), sierpówka Streptopelia decaocto, 
jerzyk Apus apus, kania ruda Milvus milvus (przelatujący), myszołów Buteo buteo 
(przelatujący), pustułka Falco tinnunculus (przelatujący), wilga Oriolus oriolus, 
gąsiorek Lanius collurio, gawron Corvus frugilegus, kruk Corvus corax 
(przelatujący), wrona siwa Corvus cornix (przelatujący), wróbel Passer 
domesticus, mazurek Passer montanus, pliszka siwa Motacilla alba, dzwoniec 
Chloris chloris, szczygieł Carduelis carduelis, trznadel Emberiza citrinella, potrzos 
Emberiza schoeniclus, modraszka Cyanistes caeruleus, bogatka Parus major, 
zaganiacz Hippolais icterina, łozówka Acrocephalus palustris, trzciniak 
Acrocephalus arundinaceus, oknówka Delichon urbicum (przelatujący), dymówka 
Hirundo rustica, szpak Sturnus vulgaris (przelatujący), kopciuszek Phoenicurus 
ochruros, śpiewak Turdus philomelos i kos Turdus merula; 

• Ssaki: jeż Erinaceus sp., zając szarak Lepus europaeus, sarna Capreolus 
capreolus; 

• Ślimaki: wstężyk ogrodowy Cepaea hortensis i wstężyk gajowy Cepaea nemoralis; 
• Pajęczaki: nasosznik trzęś Pholcus alticeps, krzyżak łąkowy Araneus quadratus, 

darownik przedziwny Pisaura mirabilis i pyrgun nazielny Evarcha arcuata oraz 
Metellina sp., Tetragnatha sp., Trochosa sp., Allagelena gracilens, Dictyna sp., 
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Clubiona sp., Philodromus sp., Xysticus sp., Leiobunum rotundum, Opilio 
canestrinii; 

• Owady – co najmniej 131 gatunków; 
• Chrząszcze – co najmniej 17 gatunków; 
• Pluskwiaki - co najmniej 14 gatunków; 
• Błonkoskrzydłe - co najmniej 20 gatunków; 
• Motyle - co najmniej 39 gatunków; 
• Ważki: pałątka pospolita Lestes sponsa, tężnica wytworna Ischnura elegans, 

tężnica mała Ischnura pumilio, łątka dzieweczka Coenagrion puella, szablak 
krwisty Sympetrum sanguineum, szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum; 

• Jętki: Cloeon sp.; 
• Prostoskrzydłe: długoskrzydlak sierposz Phaneroptera falcata, pasikonik zielony 

Tettigonia viridissima, długoskrzydlak sierposz Phaneroptera falcata, mułek 
rudzielec Gomphocerippus rufus i Chorthippus (Glyptobothrus) sp.; 

• Siatkoskrzydłe: Chrysopa perla i Chrysoperla sp.; 
• Skorki - skorek pospolity Forficula auricularia; 
• Muchówki - co najmniej 26 gatunków. 

 

Ponadto, na badanym terenie stwierdzono obecność minimum pięciu gatunków 
nietoperzy: borowiec wielki Nyctalus noctula, mroczek późny Eptesicus serotinus, karlik 
malutki Pipistrellus pipistrellus, karlik większy Pipistrellus nathusii i gacek brunanty 
Plecotus auritus. Ponadto stwierdzono trzy nieoznaczone do gatunku nocki Myotis sp. 
oraz pięć nietoperzy, których przynależności rodzajowej nie udało się ustalić. 

 

4.1.8. Walory krajobrazu 

Obszar Chronionego Krajobrazu „Wronin-Maciowakrze” obejmuje powierzchnię 
3 989,60 ha i znajduje się na terenie gmin Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Cisek i Baborów 
(w gminie będącej obszarem opracowania obejmuje obszar jedynie 125 ha). Obszar ten 
charakteryzuje się typowym dla południowej Opolszczyzny pagórkowatym 
ukształtowaniem terenu. Wysokości względne dochodzą tu do 40 metrów. Liczne 
wąwozy, jary i parowy wraz z płatami grądów - leśnych „ostańców” tworzą urokliwy 
zakątek województwa opolskiego. Omawiany teren leży w górnej części zlewni Wrońskiej 
Wody – lewobrzeżnego dopływu Odry. Charakterystyczne są tu rozległe, suche 
wierzchowiny lessowe oraz silnie wilgotne dna dolinne z licznymi mokradłami oraz 
oczkami wodnymi. W bardzo gęstej sieci dolinek denudacyjnych spływ wód jest okresowy 
w porach obfitych opadów i tajania śniegów.  

Zakazy i nakazy dotyczące Obszaru Chronionego Krajobrazu Wronin-Maciowakrze 
określono w uchwale nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 
27 września 2016 r. Ustalono następujące działania: 

1) w zakresie czynnej ochrony ekosystemów leśnych: preferowanie działań 
zmierzających do zachowania i utrzymywania we właściwym stanie ochrony 
istniejących śródleśnych cieków, mokradeł, polan, torfowisk, wrzosowisk oraz 
muraw na piaskowych poprzez m.in. ekstensywne użytkowanie i niedopuszczanie 
do zarastania drzewami i krzewami otwartych przestrzeni; 

2) w zakresie czynnej ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych: 
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a) przeciwdziałanie sukcesji łąk, pastwisk i torfowisk poprzez m.in. ekstensywne 
użytkowanie (np. koszenie, wypas) lub mechaniczne usuwanie samosiewów 
drzew i krzewów, 

b) ograniczanie zmiany użytkowania łąk i pastwisk na grunty orne bądź inne 
uprawy rolne, 

c) preferowanie ochrony roślin metodami biologicznymi, 
d) kształtowanie zróżnicowanego krajobrazu rolniczego poprzez ochronę oraz 

formowanie nowych założeń zieleni wiejskiej (zadrzewienia, zakrzaczenia, 
remizy śródpolne, parki wiejskie), 

e) zachowanie śródpolnych torfowisk, zabagnień, podmokłości oraz oczek 
wodnych, 

f) zachowanie zbiorowisk wydmowych, muraw na piaskowych i psiar, 
g) zachowanie zbiorowisk muraw kserotermicznych, 
h) realizowanie melioracji odwadniających, w tym regulowanie odpływu wody 

z sieci rowów, tylko w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, jednak 
z bezwzględnym zachowaniem reżimów wilgotnościowych terenów 
podmokłych, w tym torfowisk, obszarów wodno-błotnych i obszarów 
źródliskowych cieków, 

i) eksploatowanie surowców mineralnych w sposób minimalizujący negatywne 
oddziaływania na przyrodę, 

j) prowadzenie rekultywacji uwzględniającej potrzeby ochrony walorów przyrody 
ożywionej, nieożywionej oraz krajobrazu, 

k) przeciwdziałanie przerywaniu ciągłości korytarzy ekologicznych, 
l) preferowanie regionalnych stylów architektonicznych w zabudowie oraz 

zabudowy zachowującej historyczne kierunki przestrzennego rozwoju 
miejscowości, 

m) preferowanie zabudowy w zwartych układach ruralistycznych; 
3) w zakresie czynnej ochrony ekosystemów wodnych: 

a) zachowanie i ochrona zbiorników wód powierzchniowych wraz z pasem 
roślinności okalającej, 

b) zachowanie pasów roślinności wzdłuż rowów melioracyjnych i cieków 
z dopuszczeniem prac związanych z ich utrzymaniem i konserwacją, 

c) preferowanie wokół zbiorników wodnych roślinności niskiej i wysokiej 
ograniczającej spływy powierzchniowe, 

d) utrzymanie i odtwarzanie meandrów na wybranych odcinkach cieków, 
e) zwiększanie małej retencji poprzez zachowanie lub odtwarzanie siedlisk 

hydrogenicznych, w tym źródlisk oraz starorzeczy i lokalnych obniżeń terenu. 

W celu zachowania walorów obszaru, na jego terenie określono następujące zakazy: 
1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

w rozumieniu przepisów 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, 

2) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie o szerokości 100 m od linii 
brzegów rzek… (pozostałe typy zagospodarowania wymienione w uchwale nie 
występują na terenie sołectwa Szczyty), 

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, 
jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, 
utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych (zakaz nie dotyczy 
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zadrzewień śródpolnych, których usunięcie jest konieczne w celu przywrócenia 
użytkowania gruntów rolnych - krzewów do 10 lat lub drzew, których obwód pnia 
na wysokości 5 cm nie przekracza 35 cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca 
zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej 
i platanu klonolistnego oraz 25 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew), 

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

5) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona 
przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz 
racjonalna gospodarka wodna lub rybacka, 

6) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-
błotnych. 

Należy wspomnieć o szczególnych walorach krajobrazowych gminy Baborów w czterech 
obszarach: 

1) dolina bezimiennego cieku między Szczytami i Rakowem (częściowo wzdłuż drogi 
Baborów-Szczyty). Dolina o łagodnych zboczach północnych i stromych 
południowych. Zbocza południowe w przeważającej części są zalesione, 
fragmentarycznie przedzielone terenami rolniczymi; 

2) dolina potoku Złotnik (Złota Żyła) w okolicy Boguchwałowa. Płaskie dno doliny 
kontrastuje ze stromymi południowymi zboczami, na których ulokowano zabudowę 
wsi Boguchwałów. Najładniejsze widoki z DW416 od strony Głubczyc oraz z drogi 
polnej Boguchwałów - Babice; 

3) dolina Psiny między Sułkowem i Babicami. Dolina o krętym przebiegu, 
o stosunkowo wąskim dnie oraz z licznymi ciągami zalesień łęgowych. 
Ta kompozycja sprawia, ze występują na tym odcinku zamknięcia krajobrazowe; 

4) otoczenie Dziećmarowa od południowej i wschodniej strony – krajobraz 
urozmaicony dzięki głęboko wciętej dolinie potoku, lewobrzeżnego dopływu Psiny. 

 

4.1.9. Ochrona przyrody 

W zasadzie jedynym elementem chroniącym prawnie przyrodę gminy Baborów jest 
Obszar Chronionego Krajobrazu „Wronin-Maciowakrze”. Powierzchnia całkowita obszaru 
chronionego wynosi 3 989,60 ha, ale w granicach gminy Baborów znajduje się tylko 
niewielka południowo zachodnia część tego obszaru o powierzchni około 125 ha (skrajnie 
północno wschodnia część sołectwa Szczyty). Obszar obejmuje fragment południowej 
Opolszczyzny o urozmaiconym krajobrazie.  

W sołectwie Szczyty znajduje się pomnik przyrody - Platan klonolistny (Dz. Urz. Woj. 
Opolskiego z dnia 7 listopada 2005 r. Nr 72, poz. 2231, nr rej. 375). Lokalizację okazu 
przedstawiono na załączniku do prognozy. 

Zasobem przyrodniczym gminy są niewielkie obszary siedlisk wymienionych 
w Dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. „Dyrektywa Siedliskowa”): 

• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (7140) – po południowo zachodniej stronie 
zabudowań sołectwa Sułków (po południowej stronie dawnej linii kolejowej), 

• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (91F0) - po południowej stronie 
zabudowań sołectwa Raków, 

• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (9170), który obejmuje 
wielowarstwowe i wielogatunkowe lasy na świeżych i przeważnie żyznych 
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siedliskach. Zbudowany jest przede wszystkim przez dąb szypułkowy (Quercus 

robur), grab zwyczajny (Carpinus betulus) i lipę drobnolistną (Tilia cordata) - na 
południe od Szczytów a także po południowej stronie linii kolejowej, na południe 
od Rakowa. 

Na obszarze gminy zidentyfikowano szereg rzadkich gatunków roślin i okazów flory 
chronionej. Opisano je w rozdziale 4.1.7. 

Po południowo zachodniej stronie wsi Sułków potwierdzono występowanie chronionego 
gatunku płazów – kumaka nizinnego (Bombina bombina), a w południowej części wsi 
Szczyty chronionego gatunku owadów – pachnica dębowa (Osmoderma eremita). 

Według danych Nadleśnictwa Rudy Raciborskie (m.in. dostępnych w Programie ochrony 
przyrody opracowanym na potrzeby Planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Rudy 
Raciborskie na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2025 r., opracowanym 
w 2015 r.), odnotowano dwa cenne gatunki: 

• Derkacz (Crex crex) – gatunek lęgowy. Występuje na trwałych użytkach zielonych 
(łąki i ugory) i innych terenach trawiastych, lokalnie na polach uprawnych na 
wilgotnych glebach. Notowany, poza rezerwatem „Łężczok” i w granicach 
PLH240040 Las koło Tworkowa również w zasięgu granic gminy Baborów; 

• Purchawica olbrzymia – gatunek niechroniony, wykazany na Opolskiej Czerwonej 
Liście Grzybów 2009. Odnotowana na północny wschód od Baborowa. 

 

4.1.10. Powiązania przyrodnicze gminy Baborów 

Gmina nawiązuje ukształtowaniem powierzchni do Przedgórza Sudeckiego i Niziny 
Śląskiej - jednostek fizyczno-geograficznych, na skraju których jest położona. Płaskowyż 
Głubczycki, który buduje trzon powierzchni gminy Baborów jest częścią Niziny Śląskiej 
i ma charakter rozległej równiny, zbiegającej stopniowo w stronę doliny Odry. Zachodnia 
część gminy podnosi się ponad tereny wschodnie (szczególnie południowo-wschodnie). 

Płaskowyż Głubczycki stanowi, obok doliny Odry, część głębokiego obniżenia między 
pasmami Sudetów i Karpat. Oba systemy górskie przecinają Europę Środkową 
w kierunku równoleżnikowym stanowiąc istotną barierę dla migracji wielu gatunków 
roślin i zwierząt. Brama Morawska jest jednym z ważniejszych szlaków migracji. Szlak 
ten jest również drogą sezonowych wędrówek niektórych zwierząt (ptaki, nietoperze). 

To szczególne położenie geograficzne i historia obszaru sprawiają, że obszar Bramy 
Morawskiej łączy w sobie elementy flory i fauny chłodnej Europy Środkowej i ciepłej 
Europy Południowej, a także gatunki górskie i nizinne. 

W skali regionalnej w gminie Baborów funkcjonuje jeden korytarz ekologiczny: dolina 
Psiny. Jest on strukturą przyrodniczą zapewniającą powiązania zewnętrzne wilgotnych 
ekosystemów dolinnych, głównie łąkowych i wodnych, z siedliskami tego samego typu 
ciągnącymi się poza obszarem gminy Baborów. Rzeka Psina przepływając przez gminę 
Baborów umożliwia zasilanie biologiczne zdegradowanych przyrodniczo terenów (miasto 
Baborów). Korytarz ten posiada walory przyrodnicze: bioróżnorodność, charakterystyczna 
rzeźba terenu, miejsca rozrodu i zimowania wielu gatunków ptaków, płazów i gadów, 
ostoje wielu zwierząt, główny szlak migracji organizmów, liczne enklawy zieleni wysokiej, 
głównie łęgowej, ekosystemy wilgotnych łąk i trzcinowisk, przykorytowe ciągi łęgów 
olszowych i wierzbowych oraz zboczowe lasy łęgowe z dominacją jesionów i dębów. 
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W skali wybitnie lokalnej należy rozpatrywać korytarz ekologiczny stanowiący sekwencję 
lasów i pól uprawnych od Rakowa (po obydwu stronach doliny Psiny) po Pawłowiczki. Jest 
to jedyny taki układ w wysoczyznowej części Płaskowyżu Głubczyckiego, który zapewnia 
zwierzętom schronienie oraz duże obszary żerowania. 

Silne powiązania gminy Baborów z otoczeniem występują w ramach rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej. Grunty rolne, które dominują na obszarze gminy Baborów mają swoją 
kontynuację we wszystkich stronach: okolice Krowiarek i Makowa w gminie Pietrowice 
Wielkie oraz Maciowakrza i Dobrosławic w gminie Pawłowiczki na wschodzie, otoczenie 
Kietrza i Nowej Cerekwi na południu (gmina Kietrz), okolice Włodzienina (gmina Branice), 
Wojnowic (gmina Kietrz) i Bernacic (gmina Głubczyce) na zachodzie oraz Debrzycy 
(gmina Głubczyce), Grudyni i Ucieszkowa (gmina Pawłowiczki) na północy. 

Również w skali wybitnie lokalnej należy uznać powiązania przyrodnicze z otoczeniem 
w przypadku dolin potoków Złotnik oraz bezimiennego potoku – lewobrzeżnego dopływu 
Psiny od okolic Dziećmarowa (źródło w gminie Pawłowiczki) do Sułkowa. Jako że ich 
długość na terenie gminy Baborów nie przekracza odpowiednio około 3,5 km i około 
6 km, nie mają one większego znaczenia w analizach dotyczących powiązań gminy 
z otoczeniem, a jedynie okolic miejscowości Boguchwałów i Dziećmarów. 

W poprzednim rozdziale wspomniano o historycznych uwarunkowaniach lokalizowania 
zabudowy w dolinach cieków, zatem opisane korytarze charakteryzują się licznymi 
zwężeniami do szerokości koryt cieków, co znacząco wpływa na możliwość faktycznego 
przemieszczania się zwierząt. 

 

4.1.11. Dotychczasowe zmiany w środowisku przyrodniczym 

Przepływająca przez Baborów rzeka Psina stała się rzeką graniczną pomiędzy Polską 
i Morawami. Początkowo lewy, północny brzeg, znajdował się po stronie polskiej. 
Znajdowała się tu miejscowość Lichan, wzmiankowana w 1223 roku. Ziemie te zostały 
utracone przez Księcia Władysława Opolskiego. Czesi wybudowali na miejscu Lichania 
nową osadę. Pierwsza wzmianka o samym mieście pochodzi z dokumentu datowanego na 
rok 1296. Wymieniony w nim został wójt baborowski Jarosław. W tym samym czasie na 
południowym brzegu joannici z Grobników mieli założyć Jaroniów. W 1337 połączono 
wydzielone wcześniej z Moraw księstwo opawskie ze śląskim księstwem raciborskim. 
Otworzyło to drogę do ekspansji raciborskiej w okolicach Baborowa. W XIV w. miasteczko 
zostało kupione przez konwent dominikanek św. Ducha w Raciborzu. W 1405 r. Baborów 
był już miasteczkiem zarządzanym przez magistrat. 

W 1750 r. w mieście działały cechy szewców, kuśnierzy, tkaczy l kowali. Jeszcze 
w pierwszej połowie XIX wieku w mieście nasiliły się wpływy czeskie. Dla pełnego 
rozkwitu miasta decydujące znaczenie miała budowa kolei żelaznej. Uroczyste otwarcie 
linii kolejowej Głubczyce - Racibórz nastąpiło w dniu 15 października 1856. Pod koniec 
XIX wieku powstały tu cukrownia i cementownia: w 1909 r. otwarto w Baborowie 
3 cegielnie, 2 parowe młyny, słodownię, mleczarnię i fabrykę kafli. 

Wraz z osadnictwem nastąpił rozwój rolnictwa. Wysoka jakość gleb na obszarze gminy 
oraz sprzyjające warunki klimatyczne doprowadziły do dominacji rolnictwa 
w zagospodarowaniu przestrzeni, niemal całkowicie wypierając z obszaru gminy innych 
funkcji czy form zagospodarowania, w tym lasów. Usługi na terenach wiejskich miały 
zawsze charakter lokalny. 
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Część zachodzących obecnie oddziaływań na poszczególne elementy środowiska ma 
charakter niekorzystny. Oddziaływaniami takimi są na przykład emisja zanieczyszczeń do 
powietrza oraz wprowadzanie nadmiernych ładunków zanieczyszczeń do wód 
powierzchniowych. Są to jednak oddziaływania zachodzące bez większych zmian 
intensywności od wielu lat i przy swojej stabilności nie mają zdolności powodowania 
dalszych przekształceń w środowisku. Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że te 
stabilne, a niekiedy ponadnormatywne emisje powodują trwałe utrzymywanie się jakości 
środowiska na poziomie niższym od optymalnego. Biorąc pod uwagę fakt skanalizowania 
miasta Baborów oraz wsi Dziećmarów oraz częściowo wsi Tłustomosty, Raków i kolonii 
Czerwonków Osiedle, należy spodziewać się zmniejszania presji związanej z bytowaniem 
człowieka na środowisko przyrodnicze. W ramach Aglomeracji Baborów (w rozumieniu 
Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych) skanalizowane 
zostało miasto Baborów, czyli de facto cała aglomeracja po zmianach dotyczących 
zawężenia zasięgu aglomeracji. 

Poza Aglomeracją znajdują się wsie: Dziećmarów, Sułków, Babice, Boguchwałów, Sucha 
Psina, Czerwonków, Księże Pole, Tłustomosty, Raków, Dzielów i Szczyty. Sieci kanalizacji 
sanitarnej brak jest w Boguchwałowie, Sułkowie, Babicach, Suchej Psinie, Czerwonkowie, 
Księżym Polu, Dzielowie, Szczytach oraz częściowo w Rakowie, Tłustomostach i kolonii 
Czerwonków Osiedle. Gospodarka ściekowa na obszarze gminy Baborów należy zatem do 
słabo uporządkowanych i stanowi realne zagrożenie dla środowiska wodnego. Wody 
gruntowe są stosunkowo dobrze chronione (grunty nieprzepuszczalne), z kolei wody 
powierzchniowe wykazują ślady zanieczyszczeń. 

Zmiany, które ze względu na ich udział ilościowy, mają raczej symboliczne znaczenie, to 
zaakceptowanie wykorzystania terenów dolinnych w charakterze użytków zielonych 
w zamian za pola orne uprawiane mechanicznie. W ramach regulacji granicy polno-leśnej 
część gruntów rolnych zaplanowano przeznaczyć do zalesień, pozwoli to w pewnym 
stopniu zwiększyć niewielką lesistość gminy. Są to w głównej mierze strome zbocza dolin 
o najsłabszych bonitacyjne klasach gleb w gminie Baborów. Przedstawiono je na 
załączniku mapowym nr 1. 

Na niewielkich obszarach całkowicie zmieniono pierwotne walory środowiska: 
• urządzono odkrywki surowców do produkcji cegieł lub kruszywa (zmiana rzeźby 

terenu, likwidacja roślinności, usunięcie gleb). Wpływ tych obiektów na rzeźbę 
i krajobraz jest stosunkowo niewielki, tym bardziej, że poza odkrywkami 
w Baborowie są to małe obiekty. Ukształtowanie powierzchni lokalizacja tych 
obiektów oraz pokrycie roślinnością sprawia, że nie są one łatwo dostrzegalne; 

• w Baborowie zlokalizowano duże zakłady przetwórstwa cukrowniczego oraz 
cegielnie. Teren po zachodniej stronie dworca kolejowego jest opuszczony 
i zarasta roślinnością w niekontrolowany sposób; 

• W Baborowie zlokalizowano składowisko odpadów komunalnych w dawnej 
odkrywce surowców. Obecnie odpady nie są deponowane w tym miejscu i trwa 
rekultywacja obszaru; 

• w ciągu ostatnich 20 lat uchwalono kilka miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. W zakresie dotyczącym nowej zabudowy plany te ograniczają się 
w zasadzie do miasta Baborów. Biorąc pod uwagę fakt wycofania się gminy 
z lokowania odpadów na wysypisku w Baborowie oraz rekultywację składowiska, 
zamknięcie największych zakładów w pierwszej dekadzie XX wieku oraz 
zmieniające się trendy demograficzne, ustalenia dokumentów planistycznych są 
niedopasowane do zmieniającej się rzeczywistości. Plany miejscowe poza 
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obszarem miejskim w zasadzie dotyczą wyznaczenia terenów pod lokalizację 
elektrowni wiatrowych. 

Ponadto, na niemal całej powierzchni gminy (około 86%) zorganizowano produkcję rolną 
– ze względu na występowanie gleb I, II, IIIa i IIIb na ponad 80% powierzchni użytków 
rolnych. Z uprawą roli wiążą się dwa inne kierunki przekształceń lokalnego środowiska. 
W szczególności jest to wyparcie naturalnej roślinności, jaką na tym obszarze powinny 
być żyzne lasy liściaste. Płaty roślinności łąkowej zbliżone do naturalnej zachowały się 
tylko w częściach dolin nieprzydatnych do uprawy. Podobny charakter mają użytki zielone 
łąk i pastwisk. 

Drugim efektem rolniczego zagospodarowania gminy jest nasilenie zjawisk erozyjnych na 
odsłoniętych gruntach ornych. Erozja jest zauważalna szczególnie na silniej pochylonych 
zboczach wydatniejszych wzniesień. Skutkom erozji można zapobiegać i nie stanowi ona 
znaczącego zagrożenia przy rozsądnej gospodarce rolnej. Wyznacza się szpalery drzew 
zlokalizowane wzdłuż polnych dróg, które mają za zadanie z jednej strony ograniczenie 
wywiewania, a z drugiej zmniejszenie spływu powierzchniowego. 

Istotne przemiany w środowisku przyrodniczym gminy Baborów w zasadzie już nie 
zachodzą. Zagospodarowanie powierzchni gminy jest trwałe, a jego intensywność 
zmienia się wybitnie lokalnie. Niektórym spośród niekorzystnych oddziaływań można na 
bieżąco zapobiegać (ewentualnie je ograniczać), jak na przykład erozja gruntów rolnych. 

 

4.2. Potencjalne zmiany w środowisku przy dotychczasowym użytkowaniu 

Nie zmieniając sposobu użytkowania analizowanego obszaru nie wystąpią zmiany 
w funkcjonowaniu środowiska przyrodniczego okolicy. Obszar objęty studium 
(w odniesieniu do terenów ze zmienionymi kierunkami w stosunku do stanu istniejącego 
i przeznaczeń w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego) byłby wykorzystywany w przeważającej części w sposób rolniczy. 
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5. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu 
międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne 
z punktu widzenia studium 

Polityka ochrony środowiska jest jedną z polityk wspólnotowych Unii Europejskiej 
o charakterze horyzontalnym. Jej zakres obejmuje wszystkie dziedziny życia społeczno-
gospodarczego. Zasada zrównoważonego rozwoju podkreśla konieczność takiego rozwoju 
społeczno-ekonomicznego, by przy zaspokajaniu potrzeb obecnych i przyszłych pokoleń 
została zachowana równowaga przyrodnicza. Zasada przezorności wymaga 
podejmowania środków zapobiegawczych tam, gdzie nie poznano jeszcze dokładnego 
oddziaływania na środowisko. Zasada prewencji (zapobiegania) zobowiązuje 
podejmującego negatywne oddziaływanie na środowisko do zapobiegania temu 
oddziaływaniu. Zasada „zanieczyszczający płaci” wymaga od wprowadzającego 
zanieczyszczenia ponoszenia kosztów usunięcia skutków lub zapobiegania 
zanieczyszczeniom. 

Uchwalenie studium spełnia wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2012/27/EU z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, 
która ustanowiła wspólną unijną strukturę ramową dla środków służących wspieraniu 
efektywności energetycznej w Unii, aby zapewnić osiągnięcie głównego unijnego celu 
zakładającego zwiększenie efektywności energetycznej o 20% do 2020 r., a także 
stworzyć warunki dla dalszego polepszania efektywności energetycznej po wspomnianej 
dacie docelowej. Wskazano zalecenie stosowania niskoemisyjnych technik spalania. 

Uchwalenie studium wpisuje się także w politykę zrównoważonego rozwoju i budowania 
konkurencyjności (Europa 2020), która na poziomie unijnym kładzie nacisk na kwestie 
energetyczne. Jeden ze wskazanych w dokumencie wymiernych celów do osiągnięcia na 
rok 2020 stanowi, że emisję dwutlenku węgla należy ograniczyć co najmniej o 20% 
w porównaniu z poziomem z 1990 r. lub, jeśli pozwolą na to warunki, nawet o 30% oraz 
zwiększyć efektywność wykorzystania energii o 20%. Zapisy te również wiążą się 
z zaleceniem stosowania niskoemisyjnych technik spalania. 

Studium jest też spójne co do celów z Polityką klimatyczną Polski – Strategia 
redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020, gdzie nadrzędną 
sprawą jest włączenie się Polski do wysiłków na rzecz ochrony klimatu globalnego 
poprzez wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w zakresie poprawy 
wykorzystania energii, zwiększania zasobów leśnych i glebowych kraju, racjonalizacji 
wykorzystania surowców i produktów przemysłu oraz racjonalizacji zagospodarowania 
odpadów, w sposób zapewniający osiągnięcie maksymalnych korzyści gospodarczych, 
społecznych i politycznych. Realizacja przedmiotowego dokumentu będzie odbywać się 
zgodnie z zaleceniami dotyczącymi powietrza atmosferycznego. 

Studium jest spójne ponadto z założeniami II Polityki Ekologicznej Państwa 
z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025, wyznaczającej cele i kierunki działań 
w zakresie ochrony środowiska, w tym ochrony powietrza i poprawy jego stanu. Studium 
realizuje cele dokumentu zarówno w odniesieniu do racjonalnego użytkowania zasobów 
naturalnych, jak i w zakresie jakości środowiska: Cel 3.3. Jakość powietrza. Zmiany 
klimatu. 
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6. Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko 
wynikające z uchwalenia studium 

Studium wprowadza następujące zmiany w stosunku do obowiązującego studium 
i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku terenów 
nieobjętych ustaleniami planów miejscowych również w stosunku do stanu istniejącego: 

• w północnej części Dziećmarowa wzdłuż drogi krajowej nr 38 zaplanowano tereny 
produkcyjno-usługowe (PU), 

• w północnej części Baborowa zaplanowano wielofunkcyjny obszar zabudowy 
miasta (MUU) – na terenie obecnych ogródków działkowych wzdłuż drogi 
w kierunku Dziećmarowa, 

• w wschodniej części Baborowa zaplanowano wielofunkcyjny obszar zabudowy 
miasta (MUU) – na terenie dawnego PGR po północnej stronie drogi w kierunku 
Szczytów (ul. Krakowska), 

• w południowo wschodniej części Baborowa zaplanowano wielofunkcyjny obszar 
zabudowy miasta (MUU) – po południowej stronie ul. Raciborskiej, między 
ul. Raciborską i ul. Wiejską oraz po północno wschodniej stronie ul. Wiejskiej, 

• w północno zachodniej części Baborowa zaplanowano wielofunkcyjny obszar 
zabudowy miasta (MUU) – na terenie dawnej betoniarki i odkrywki na wschód od 
zrekultywowanego składowiska odpadów, 

• w północno zachodniej części Baborowa zaplanowano obszar sportu i rekreacji 
(SR) na terenach dawnej odkrywki kruszyw oraz zrekultywowanej części 
składowiska odpadów (po północnej stronie ul. Głubczyckiej), 

• w południowo wschodniej części Baborowa zaplanowano poszerzenie obszaru 
usługowego (U) – w sąsiedztwie skrzyżowania ulic Raciborskiej i Wiejskiej, 
w kierunku północno zachodnim, 

• poszerzono obszar zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem 
(RMM) w zachodniej części Kolonii Langowo (w tym biogazownia rolnicza), 

• poszerzono obszar zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem 
(RMM) we wschodniej części Księżego Pola, 

• po południowej stronie Dziećmarowa zaplanowano łącznik między drogami 
w stronę Baborowa i Babic, pozwalający ominąć Dziećmarów podczas jazdy od 
strony Baborowa w kierunku drogi krajowej nr 38. 

Nie planuje się wprowadzania kierunków zagospodarowania przestrzennego mogących 
wpłynąć na środowisko przyrodnicze w ramach Obszaru chronionego krajobrazu „Wronin-
Maciowakrze”. W obszarze objętym obszarem chronionego krajobrazu nie wprowadzono 
zmian w kierunkach zagospodarowania przestrzennego w stosunku do stanu istniejącego. 

Różnorodność biologiczna 

Realizacja zamierzeń w nowych funkcjach ustalonych w projekcie studium nie wpłynie 
w żaden sposób na różnorodność biologiczną obszarów. Studium dotyczy strefy o bardzo 
przeciętnych walorach przyrodniczych. Przyjęcie studium nie będzie miało wpływu na 
siedliska objęte ochroną w ramach obszarów sieci Natura 2000 (w sąsiedztwie nie 
zaplanowano zmian w użytkowaniu terenu). Uchwalenie studium i późniejsza realizacja 
inwestycji z niego wynikających nie przyczyni się do zubożenia różnorodności biologicznej 
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również poza granicami kraju – nie występują oddziaływania transgraniczne. Studium 
przewiduje nowe kierunki zagospodarowania terenu poza obszarem chronionego 
krajobrazu „Wronin-Maciowakrze” i w oddaleniu od niewielkich połaci lasów i obszarów 
występowania gatunków chronionych oraz siedlisk chronionych w ramach Dyrektywy 
Siedliskowej. 

Ludzie 

Uchwalenie studium umożliwiającego powstanie zabudowy wielofunkcyjnej w Baborowie, 
zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem (w części Księżego Pola 
i Kolonii Langowo) i produkcyjno-usługowej w północnej części Dziećmarowa 
w sąsiedztwie drogi krajowej nr 38 nie będzie negatywnie oddziaływać na zdrowie 
i bezpieczeństwo mieszkańców. Zmiana użytkowania terenów może wpłynąć na klimat 
akustyczny otoczenia przede wszystkim w wyniku zwiększenia natężenia ruchu kołowego 
w ciągu drogi krajowej nr 38 oraz dróg powiatowych. W odniesieniu do obszaru PU 
w wyniku uchwalenia studium nie prognozuje się przekraczania dopuszczalnych wartości 
hałasu – w otoczeniu terenów objętych studium znajdują się tereny wykorzystywane 
rolniczo i zadrzewienia w obniżeniach terenu. Planowane przeznaczenia w projekcie 
studium nie będą powodować zagrożeń w ruchu drogowym. Łącznik drogowy 
po południowej stronie Dziećmarowa przyczyni się do zmniejszenia natężenia ruchu 
kołowego w Dziećmarowie, a tym samym do zmniejszenia natężenia hałasu i emisji 
zanieczyszczeń w zabudowanej części sołectwa. W przypadku możliwości lokalizacji 
biogazowni rolniczej na terenie Kolonii Langowo należy przypuszczać, że oddziaływanie 
na będzie wykraczać poza wyznaczony obszar obecnej fermy i terenów otaczających 
(poszerzony teren RMM). 

Zwierzęta 

W wyniku emisji hałasu, spalin, drgań itp. fauna zamieszkująca tereny pól uprawnych 
może wyemigrować na sąsiednie tereny (przypuszczalnie wyłącznie na okres 
przeprowadzenia inwestycji wynikających z ustaleń studium), z wyjątkiem gatunków 
o dużych zdolnościach przystosowania się do zmiennych warunków występujących 
w środowisku (krótkotrwałe oddziaływanie bezpośrednie). W sąsiedztwie terenów 
przewidzianych pod zabudowę nie wystąpi to zjawisko ze względu na występowanie 
gatunków przystosowanych do obcowania z człowiekiem – otoczenie terenów jest 
częściowo zabudowane. Na terenach lokalizacji zabudowy wystąpi także likwidacja fauny 
glebowej, co ma ścisły związek z likwidacją pokrywy glebowej. 

Uchwalenie studium nie spowoduje negatywnych skutków dla gatunków chronionych. 
W sąsiedztwie koryt Psiny i cieków – dopływów Psiny nie zaplanowano zmian w funkcji 
i kierunkach zagospodarowania przestrzennego. 

Rośliny 

Zostało zdiagnozowane oddziaływanie na florę. Zalecane jest zdjęcie 
przypowierzchniowej warstwy ziemi o głębokości około 10 cm wraz z roślinnością 
trawiastą i oddzielenie jej od reszty materiału. Na terenach lokalizacji zabudowy 
zlikwidowana zostanie aktualnie występująca roślinność w postaci agrocenoz i zieleni 
urządzonej oraz nieurządzonej. Na terenach objętych studium może być zagrożona 
roślinność drzewiasta i krzewiasta (szczególnie w południowo wschodniej części 
Baborowa). Po północno zachodniej stronie miasta dominują samosiejki na terenach 
zrekultywowanego składowiska odpadów oraz odkrywek kruszyw. Nie wystąpi negatywne 
oddziaływanie na szatę roślinną. Zmiana przeznaczenia nie będzie mieć również 
negatywnego wpływu na grzyby oraz siedliska, w tym siedliska objęte ochroną na 
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podstawie Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony 
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. „Dyrektywa Siedliskowa”) – 
w sąsiedztwie ich lokalizacji nie zaplanowano zmian w strukturze przeznaczenia terenu. 

Woda 

Obszar objęty studium jest przecięty przez cieki wodne, jednakże w dolinach cieków nie 
zaplanowano zmian kierunków przeznaczenia terenów. Obszar studium nie obejmuje 
terenów zabagnionych. Istnieje ryzyko wycieku płynów z pracujących maszyn oraz 
zanieczyszczenie wód płynących i gruntowych (oddziaływanie bezpośrednie). Analizując 
z kolei możliwe oddziaływania pośrednie, należy zdiagnozować możliwość negatywnego 
wpływu ww. wycieków na roślinność oraz zdrowie ludzi.  

Uchwalenie studium nie będzie wpływać negatywnie na wody powierzchniowe 
i podziemne pod warunkiem właściwej gospodarki ściekowej (przyłączenie do sieci 
kanalizacji sanitarnej tam, gdzie sieć funkcjonuje). W związku z najprawdopodobniej 
płytkim fundamentowaniem nie wystąpi oddziaływanie na czwartorzędowe użytkowe 
piętro wodonośne. 

Obszary, dla których zmieniono kierunki zagospodarowania przestrzennego położone są 
poza strefami bezpośredniej i pośredniej ochrony ujęć wód. 

Powietrze 

W wyniku realizacji zapisów studium wystąpi pylenie wtórne z pryzm składowanego 
nadkładu (pochodzącego z wykopów pod fundamenty bądź z nadkładu). Zasadniczy 
wpływ na wielkość i obszar oddziaływania tej emisji mają warunki atmosferyczne (siła 
wiatru, opady deszczu), tzn. im silniejszy wiatr przy suchej pogodzie, tym silniejsze 
oddziaływanie. Oprócz warunków meteorologicznych emisja zależna jest ona również od 
cech pryzmowanego gruntu (granulacja, naturalna wilgotność).  

Zaleca się okresowe zwilżanie wodą spryzmowanego materiału. W przypadku bardzo 
silnego wiatru zaleca się ubicie materiału, aby zminimalizować zjawisko pylenia 
wtórnego. 

Na etapie funkcjonowania przedsięwzięć wynikających ze studium może wystąpić emisja 
zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Na obecnym etapie nie jest to możliwe do 
jednoznacznego wskazania ze względu na brak wiedzy o konkretnym rodzaju inwestycji, 
która będzie mieć miejsce w obszarze objętym studium. Może to być również emisja 
pośrednia wynikająca ze wzmożonego ruchu pojazdów samochodowych, które (np. 
w przypadku realizacji obiektu magazynowego) będą docierać z materiałami. 

Powierzchnia ziemi 

Zajęcie powierzchni pod inwestycje wynikające ze studium będzie występować na etapie 
prowadzenia przedsięwzięć. Oddziaływanie to będzie miało charakter bezpośredni 
i nieodwracalny. W wyniku zainwestowania części terenów zmniejszeniu ulegnie ilość 
powierzchni biologicznie czynnej. Ponadto nastąpi zajęcie terenu pod pryzmowaną, 
wydobytą z wykopów ziemię, zaś prowadzenie wykopów spowoduje naruszenie struktury 
gleby. 

Gospodarowanie odpadami, w tym niebezpiecznymi, powinno odbywać się zgodnie 
z ustanowionymi odrębnymi przepisami, w tym znowelizowaną ustawą z dnia ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Gospodarka 
odpadami na terenach, na których usytuowane są obiekty budowlane winna być 
prowadzona z uwzględnieniem segregacji odpadów. 
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Krajobraz 

Uchwalenie studium będzie miało niewielki wpływ na krajobraz. Zabudowa produkcyjno-
usługowo-handlowa (o potencjalnie największym oddziaływaniu) będzie zlokalizowana z 
dala od zwartych terenów i ustalono maksymalną wysokość ponad poziom terenu na 
15,0 m. Należy przypuszczać, że znaczna część budynków będzie przesłonięta w wyniku 
ukształtowania terenu oraz alei drzew w wzdłuż drogi krajowej nr 38. Zabudowa nie 
będzie nakładać na panoramę Baborowa, Dziećmarowa ani Głubczyc. 

W przypadku zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz zabudowy wsi z preferencją 
zabudowy związanej z rolnictwem nie należy się spodziewać powstawania dominant. 
Podobnie w przypadku zabudowy usługowej położonej po południowo wschodniej stronie 
Baborowa. Maksymalną wysokość zabudowy przewidziano na 10-15 m (w przypadku 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 20 m – wyłącznie na terenie Baborowa), co 
gwarantuje brak dodatkowego oddziaływania na krajobraz w odniesieniu do budynków 
istniejących w sąsiedztwie. 

Bez zmian w kierunkach zagospodarowania przestrzennego pozostawiono tereny 
najcenniejsze pod względem krajobrazowym na terenie gminy Baborów: obszary 
południowo zachodniej, zachodniej i północnej części gminy (okolice Boguchwałowic, 
Babic i Dziećmarowa), obszar między Baborowem i Szczytami oraz dolinę Psiny. 

Na obszarze gminy Baborów nie wyznaczono zarówno obszarów o wysokich walorach 
fizjonomicznych krajobrazu, jak i obszarów o szczególnie wysokich walorach 
fizjonomicznych krajobrazu, poza skrajnie północnym fragmentem wsi Szczyty objętym 
obszarem chronionego krajobrazu Wronin-Maciowakrze (zgodnie ze Stanowiskiem 
Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody w Opolu w sprawie ochrony krajobrazu w procesie 
lokalizowania farm elektrowni wiatrowych na terenie województwa opolskiego). 

Klimat 

Uchwalenie studium oraz późniejsza realizacja jego zamierzeń nie będą miały żadnego 
wpływu na klimat Gminy Baborów. Lokalnie mogą się zaznaczyć zmiany temperatury 
powietrza i powierzchni ziemi oraz wilgotności powietrza wynikające ze zmniejszonej 
ilości promieni słonecznych i zmniejszonej powierzchni biologicznie czynnej, jednakże 
będą to zmiany niezauważalne w skali gminy czy nawet miasta Baborów. 

Bezpośrednia emisja gazów cieplarnianych będzie miała miejsce wyłącznie podczas 
spalania paliw do celów ogrzewania i podgrzania wody użytkowej. Na etapie sporządzania 
studium nie ma możliwości precyzyjnego określenia źródeł ciepła, ani rodzaju i ilości 
przewidywanych zanieczyszczeń emitowanych do powietrza atmosferycznego. 
W przypadku wybrania energii elektrycznej emisje w skali gminy będą niezauważalne 
(emisje pośrednie – w miejscu wytworzenia energii). W przypadku źródła gazowego, 
emisje będą niewielkie. Z kolei w przypadku stosowania węgla na potrzeby ogrzewania 
i produkcji ciepłej wody użytkowej emisje będą zależeć od metody spalania opału oraz 
jego jakości.  

Utrzymanie oraz rozszerzenie terenów zieleni to jedyne metody pochłaniania emisji 
z punktu widzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 
gdyż analizowany dokument nie może ingerować w przepisy odrębne. 

Z kolei emisja pośrednia będzie związana z zamieszkaniem nowych osób i korzystaniem 
przez nich z samochodów, czy z dojazdami do miejsc pracy na terenach usługowych 
i produkcyjnych (emisja komunikacyjna). 
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Zgodność zamierzeń przewidzianych w projekcie studium z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065) 
oraz normami powinna zapewnić odporność na zmiany klimatu i klęski żywiołowe. Do 
norm tych należą w szczególności (odporność na wiatr, burze, śnieg i ekstremalne 
temperatury oraz zmiany temperatur): 

• PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa – Część I: Zasady ogólne, 
• PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa – Część II: Zarządzanie ryzykiem, 
• PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa – Część III: Uszkodzenia fizyczne 

obiektów i zagrożenie życia, 
• PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa – Część IV: Urządzenie elektryczne 

i elektroniczne w obiektach, 
• PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. 

Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez własności dotyczących odporności ogniowej 
i/lub dymoszczelności, 

• PN-84/B03230 Obliczenia statyczne i projektowanie, 
• PN-B-02013:1987 Obciążenie budowli – Obciążenia zmienne środowiskowe – 

Obciążenie śniegiem, 
• PN-B-02015:1986 Obciążenie budowli – Obciążenia zmienne środowiskowe – 

Obciążenie temperaturą, 
• PN-B-02011:1977/Az1:2009 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia 

wiatrem. 

Z uwagi na położenie geograficzne obszarów objętych studium nie zdefiniowano istotnych 
i długotrwałych ryzyk związanych ze zmianami klimatycznymi, jednakże należy 
spodziewać się możliwości wystąpienia czasowych anomalii pogodowych. 

Tereny zainwestowane lub planowane do zainwestowania objęte studium znajdują się 
poza obszarami zagrożenia powodzią, czy osuwania się mas ziemnych, zatem nie istnieje 
ryzyko wystąpienia tych zjawisk po długotrwałych lub nawalnych opadach. 

Studium nie może odnosić się do kwestii odporności na ekstremalne temperatury, 
śnieżyce oraz występowanie mgły, wiatrów czy suszy. Są to kwestie nie związane 
z planowanie przestrzennym i dotyczą etapu projektowania zabudowy/ wykorzystania 
terenu/ obiektów (np. ocieplenie budynków, retencja wody i nawadnianie terenu, 
stosowanie rolet zewnętrznych w budynkach mieszkalnych itp.). Pozostałe czynniki 
klimatyczne (w odniesieniu do zmian klimatu i odporności na zmiany klimatu) są 
nieaktywne w przypadku obszaru objętego studium. 

Zasoby naturalne 

Uchwalenie studium nie spowoduje ograniczenia ilości zasobów naturalnych oraz nie 
przyczyni się do ograniczenia możliwości korzystania z zasobów naturalnych. 

Zabytki 

Realizacja postanowień studium nie wpłynie na stan zabytków na terenie gminy Baborów. 

Dobra materialne 

W trakcie realizacji inwestycji wynikających ze studium nie przewiduje się wystąpienia 
znaczącego oddziaływania na dobra materialne. 
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7. Wpływ zapisów studium na obszary chronione, w tym 
obszary Natura 2000 

Częściowo obszar, dla którego opracowywany jest studium znajduje się w zasięgu 
obszaru chronionego krajobrazu „Wronin-Maciowakrze” (skrajnie północno wschodnia 
część gminy w sołectwie Szczyty). Nie występują tu pozostałe typy obszarów chronionych 
wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity 
Dz. U. z 2020 r., poz. 55), czyli m.in. rezerwaty przyrody, parki narodowe, parki 
krajobrazowe, obszary Natura 2000. 

Najbliżej położone obszary chronione to: 
• Rezerwat „Góra Gipsowa” – odległość minimalna ok. 4,3 km; 
• Obszar Chronionego Krajobrazu „Mokre-Lewice” – odległość minimalna 

ok. 6,9 km; 
• Obszar Chronionego Krajobrazu „Las Głubczycki” – odległość minimalna 

ok. 7,4 km; 
• Rezerwat „Rozumice” – odległość minimalna ok. 8,2 km; 
• Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Rud Wielkich – odległość minimalna 

ok. 11,6 km. 

Najbliżej położone obszary sieci Natura 2000 to: 
• SOO „Rozumicki Las” – odległość minimalna ok. 8,2 km; 
• SOO „Hnevosicky Haj” – odległość minimalna ok. 10,0 km (Republika Czeska). 
• SOO „Góry Opawskie” – odległość minimalna ok. 13,5 km; 

Na poniższych rysunkach przedstawiono obszary chronione w sąsiedztwie gminy. 

 
Rysunek 2. Obszar objęty studium na mapie terenów objętych ochroną 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/. 
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Rysunek 3. Obszar objęty studium na mapie obszarów Natura 2000 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://natura2000.eea.europa.eu/. 

Biorąc pod uwagę odległość od ww. obszarów chronionych, w tym w ramach sieci Natura 
2000, oraz specyfikę planowanych zamierzeń (wybitnie lokalne oddziaływanie) należy 
stwierdzić, że uchwalenie studium nie będzie mieć negatywnego oddziaływania na 
obszary chronione, w tym sieci Natura 2000. 

 

W odniesieniu do obszaru chronionego krajobrazu, w Uchwale nr XX/228/2016 Sejmiku 
Województwa Opolskiego z dnia 27 września 2016 r. (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. 
Opolskiego z 2017 r. poz. 414 ze zmianą) wskazano że obszar ten obejmuje wyróżniające 
się krajobrazowo tereny o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na 
możliwość zaspokojenia potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną 
funkcją korytarzy ekologicznych. 

Na terenie obszaru wprowadzono następujące zakazy: 

1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
w rozumieniu przepisów 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, 

2) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii 
brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych oraz od zasięgu 
lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach 
płynących przy normalnym poziomie piętrzenia, 

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

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

5) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona 
przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz 
racjonalna gospodarka wodna lub rybacka, 

6) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-
błotnych. 

Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej za niedopuszczalne należy uznać powtarzanie 
i modyfikację w aktach prawnych przepisów zawartych w aktach hierarchicznie wyższych. 
Dlatego też, w studium odniesiono się do konieczności respektowania zakazów 
przywołanej uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego. 

Studium zatem nie umożliwi lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko. W granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Wronin-Maciowakrze” na 
obszarze gminy Baborów nie występują rzeki, jeziora – nie ma zatem konieczności 
wyznaczania pasów o szerokości 100 m od brzegów. Studium nie dopuszcza możliwości 
likwidacji i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych. W obszarze 
chronionego krajobrazu nie wprowadzono możliwości wydobywania do celów 
gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin 
i zwierząt, a także minerałów. Nie wprowadza się kierunków dopuszczających zmiany 
stosunków wodnych na analizowanym obszarze chronionym. W obszarze chronionego 
krajobrazu Wronin-Maciowakrze na terenie gminy Baborów nie występują naturalne 
zbiorniki wodne, starorzecza i obszary wodno-błotne. 

Zmiana studium jest zatem zgodna z zapisami Uchwały nr XX/228/2016 Sejmiku 
Województwa Opolskiego z dnia 27 września 2016 r. (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. 
Opolskiego z 2017 r. poz. 414 ze zmianą). Nie planuje się wprowadzania kierunków 
zagospodarowania przestrzennego mogących wpłynąć na środowisko przyrodnicze 
w ramach Obszaru chronionego krajobrazu „Wronin-Maciowakrze”. W obszarze objętym 
obszarem chronionego krajobrazu nie wprowadzono zmian w kierunkach 
zagospodarowania przestrzennego w stosunku do stanu istniejącego. 
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8. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub 
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na 
środowisko 

Ograniczenie oddziaływania planowanych zmian w przeznaczeniu terenów wynikających 
ze studium na środowisko można osiągnąć: 

1. W zakresie racjonalnego wykorzystania powierzchni ziemi i uwzględnienia 
obszarów występowania złóż kopalin: 
• ochrona Obszaru chronionego krajobrazu „Wronin-Maciowakrze”, 
• racjonalna ochrona użytków rolnych i leśnych przed wyłączeniem 

z dotychczasowej formy użytkowania, 
• ochrona zadrzewień i zakrzewień stanowiących śródpolne tereny zieleni, 
• ekonomicznie uzasadniona eksploatacja surowców naturalnych; 

2. W zakresie ochrony wód i gleby i ziemi przed zanieczyszczeniem: 
• podnoszenie bioróżnorodności rolniczej przestrzeni produkcyjnej, spowolnienie 

procesów erozji gleb, poprawa stosunków wodnych w glebach, 
• ochrona wód powierzchniowych i ziemi przed zrzutami zanieczyszczonych 

ścieków (porządkowanie gospodarki ściekowej), 
• preferowanie rozwiązań technicznych służących do podczyszczania wód 

opadowych, 
• zwiększenie retencji wód, w szczególności dla potrzeb rolnictwa, poprzez 

budowę zbiorników małej retencji, w szczególności postulowanych w planie 
zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego: zbiorników 
retencyjnych „Sułków”, „Babice”, „Boguchwałów – Wierzbno”; 

3. W zakresie zapewnienia kompleksowego rozwiązania problemów zabudowy wsi: 
• racjonalne wykorzystywanie zasobów wód podziemnych, w aspekcie zasady 

zapewnienia mieszkańcom gminy wody o parametrach wymaganych 
przepisami i w ilości zapewniającej odpowiednią jakość życia, 

• porządkowanie gospodarki ściekowej – sukcesywna rozbudowa infrastruktury 
kanalizacyjnej, 

• prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z zasadami obowiązującymi 
w Południowo-Wschodnim Regionie Gospodarki Odpadami Komunalnymi, 

• porządkowanie gospodarki odprowadzania wód opadowych, roztopowych, 
• zagospodarowywanie terenów zieleni, głównie na styku z terenami zabudowy, 

jako terenów zieleni ogólnodostępnej oferujących mieszkańcom zróżnicowane 
możliwości rekreacji i wypoczynku,  

• kształtowanie systemu dróg (tras) rowerowych, w szczególności przy 
racjonalnym wykorzystaniu dróg wewnętrznych transportu rolniczego, 

4. W zakresie zapewnienia ochrony walorów krajobrazowych środowiska, w tym 
krajobrazu kulturowego i warunków klimatycznych: 
• utrzymanie historycznej kompozycji krajobrazu kulturowego: zwartości 

zabudowy poszczególnych wsi, dominacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 
• utrzymanie układu komunikacyjnego stanowiącego powiązanie wsi oraz gminy 

z układem komunikacyjnym zewnętrznym, z dopuszczeniem rozwiązań 
usprawniających komunikację poszczególnych wsi poprzez budowę ich 
obwodnic, 



 

41 

• ochrona obszarów o wysokich walorach krajobrazowych, różnorodności 
biologicznej poprzez racjonalne utrzymanie dotychczasowej form użytkowania 
z dopuszczeniem funkcji sportowo-rekreacyjnych: 
o Obszaru chronionego krajobrazu „Wronin-Maciowakrze” – respektowanie 

obowiązujących działań, w tym zakazów zgodnie z uchwałą Sejmiku 
Województwa Opolskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu,  

o obszarów o różnorodności biologicznej i wysokich walorach krajobrazu: 
korytarza ekologicznego doliny Psiny (szczególnie między Sułkowem 
i Babicami), doliny potoku Złotnik w okolicy Boguchwałowa i siedlisk 
wymienionych w Dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. 
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 
(torfowisk przejściowych i trzęsawisk (7140), łęgowych lasów dębowo-
wiązowo-jesionowych (91F0) – po południowej stronie zabudowań sołectwa 
Raków i grądu środkowoeuropejskiego i subkontynentalnego (9170) – na 
południe od Szczytów a także po południowej stronie linii kolejowej na 
południe od Rakowa),  

o obszarów występowania rzadkich gatunków flory i okazów fauny: Parku 
miejskiego im. Sybiraków w Baborowie (poprzez podjęcie działań 
rewitalizacyjnych) i terenu przy ul. Wodnej w Baborowie (poprzez 
ustanowienie ww. terenu jako użytku ekologicznego), 

5. W zakresie ochrony przed hałasem, polami elektromagnetycznymi, ochrony 
powietrza, klimatu lokalnego: 
• preferowanie wykorzystywania instalacji do produkcji energii odnawialnej 

zgodnie z zasadami określonymi w studium, 
• kształtowanie buforowych stref zieleni wokół nowej zabudowy będącej 

źródłem hałasu, odorów, zwiększających ochronę zabudowy wsi przed 
uciążliwościami powodowanym  przez hałas, ewentualne odory, 

• nasadzenia szpalerów drzew wzdłuż ulic, 
• nasadzanie pasów zieleni pełniących funkcje wiatrochronne w ramach rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej, 
• eliminowanie uciążliwości związanych z polami elektroenergetycznymi poprzez 

lokalizowanie instalacji radiokomunikacyjnych, w tym stacji bazowych telefonii 
komórkowej, w sposób respektujący przepisy w tym zakresie i nie stwarzający 
ograniczeń w zagospodarowaniu terenów przyległych.  
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9. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy 
skutków realizacji postanowień projektowanego 
dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania 

Analiza wpływu ustaleń studium odbywać się może przez monitorowanie bezpośrednich 
rezultatów osiąganych w wyniku realizacji zakładanych zadań oraz monitorowanie ich 
oddziaływań. Wskazana jest również kontrola decyzji i uzgodnień formalno- prawnych. 
Na etapie sporządzania studium, jako przykładowe wskaźniki oceny wpływu zapisów 
studium w odniesieniu do aspektów środowiskowych można wskazać: 

• powierzchnia zabudowy do całkowitej powierzchni obszaru objętego studium – 
(%); 

• wielkość powierzchni biologicznie czynnej w granicach obszaru objętego studium – 
(%); 

• sposób odprowadzania ścieków – rodzaj; 
• ilość zrealizowanych miejsc parkingowych – (szt.). 

Zaproponowane wskaźniki mogą być modyfikowane w zależności od osiąganych 
rezultatów i możliwości pozyskania danych wynikowych. 

 

 

 

10. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu 
na środowisko 

Z analizy oddziaływania zmian zagospodarowania terenu w studium na poszczególne 
elementy środowiska wynika, że uciążliwość planowanych zamierzeń na środowisko 
będzie niewielka i ograniczona do zasięgu lokalnego. Mając na uwadze powyższe 
planowane zmiany w zagospodarowaniu terenów nie będą powodować transgranicznego 
oddziaływania na środowisko.  

Zasięg oddziaływania na klimat akustyczny będzie ograniczony do obszaru zmian 
studium. Potencjalnie możliwe jest oddziaływanie na powietrze atmosferyczne, jednakże 
przy zastosowaniu działań je zapobiegających i minimalizujących nie będzie ono 
odczuwalne w otoczeniu obszaru objętego studium, a już na pewno w Republice Czeskiej. 
Oddziaływanie na krajobraz jest znikome – budynki nie będą się wyróżniać spośród 
istniejącej zabudowy. 
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11. Streszczenie 

Przedmiotem niniejszej prognozy jest studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Baborów. 

Cele studium i powiązania z innymi dokumentami 

Celem ustaleń studium jest zapewnienie warunków przestrzennych dla zrównoważonego 
rozwoju gminy Baborów (wyznaczenie obszarów zabudowy mieszkaniowej, usługowej 
i produkcyjnej, w tym handlowej oraz wprowadzenie obszarów wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii), z zachowaniem wymogów ładu przestrzennego, wartości 
środowiska przyrodniczego (w tym gleb najwyższej jakości) i kulturowego oraz 
krajobrazu. 

Studium jest zgodne z Planem zagospodarowania przestrzennego województwa 
opolskiego. 

Metody zastosowane przy sporządzaniu prognozy 

Prognozę do studium wykonano w zakresie jaki wynika z 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 (tekst 
jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późniejszymi zmianami). 

W prognozie uwzględniono informacje zawarte w materiałach dokumentacyjnych, 
studialnych, kartograficznych i monograficznych. 

Stan środowiska przyrodniczego 

W granicach obszaru objętego studium poza nielicznymi obszarami leśnymi nie występują 
siedliska przyrodnicze, a obszary mają charakter monokultury rolniczej i w nieznacznym 
stopniu użytków zielonych (zieleń nieurządzona). Elementem o szczególnej wartości 
przyrodniczej na terenie gminy Baborów są dobrej jakości gleby użytków rolnych. Obszar 
gminy Baborów pozostaje od lat w użytkowaniu rolniczym, miejskim (Baborów) i typowo 
wiejskim (zabudowa mieszkaniowa, usługowa i tereny zieleni). 

Istniejące problemy ochrony środowiska 

Poza obszarem chronionego krajobrazu Wronin-Maciowakrze w skrajnie północno 
wschodniej części gminy na obszarze objętym studium nie występują obszary chronione. 
Występują nieliczne siedliska objęte ochroną w ramach Dyrektywy Siedliskowej i kilka 
miejsc potwierdzonego występowania chronionych gatunków. Brak jest szczególnych 
uwarunkowań środowiska przyrodniczego, a projektowane przeznaczenie terenu nie 
powoduje zasadniczych zmian w strukturze terenu ani w poziomie antropopresji. 
Zauważalnym problemem ochrony środowiska jest niska emisja. 

Zgodność z celami ochrony środowiska ustanowionymi na szczeblu 
międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym 

Studium jest spójne z celami m.in.: Ramowej Dyrektywy Wodnej, Planem 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, Dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2012/27/EU z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności 
energetycznej, polityką zrównoważonego rozwoju i budowania konkurencyjności (Europa 
2020), Polityką klimatyczną Polski – Strategią redukcji emisji gazów cieplarnianych 
w Polsce do roku 2020, II Polityką Ekologiczną Państwa z uwzględnieniem perspektywy 
do roku 2025. 
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Oddziaływanie na środowisko 

Realizacja zamierzeń w nowych kierunkach nie wpłynie na różnorodność biologiczną 
obszaru objętego studium oraz terenów sąsiadujących. 

Uchwalenie studium umożliwiające powstanie zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 
sportowo-rekreacyjnej na terenach zdegradowanych i usługowej (Baborów), zabudowy 
wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem (generalnie Księże Pole i Kolonia 
Langowo) oraz produkcyjno-usługowo-handlowych po północnej stronie Dziećmarowa nie 
będzie negatywnie oddziaływać na zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców.  

Lokalizacja instalacji ogniw fotowoltaicznych z dala od siedlisk ludzkich i na gruntach 
rolnych klas niechronionych zapewni minimalizację oddziaływań na elementy środowiska. 

Oddziaływanie na zwierzęta lądowe będzie miało miejsce jedynie na etapie prowadzenia 
inwestycji – prawdopodobnie nieliczna fauna o ograniczonych zdolnościach adaptacji do 
nowych warunków wyemigruje na sąsiednie tereny. Po zakończeniu prac oddziaływanie 
na faunę lądową nie będzie występować.  

Nowe funkcje przewidziane w projekcie studium nie przyczynią się do oddziaływania na 
florę oraz wody powierzchniowe i podziemne, pod warunkiem stosowania się do zapisów 
studium. 

Oddziaływanie na powierzchnię ziemi będzie miało miejsce tylko na etapie prowadzenia 
inwestycji przewidzianych w studium. 

Uchwalenie studium nie wpłynie znacząco na krajobraz gminy Baborów. 

Ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko 

Ograniczenie oddziaływania planowanych zmian w przeznaczeniu terenów wynikających 
ze studium na środowisko można teoretycznie osiągnąć w zakresie racjonalnego 
wykorzystania powierzchni ziemi i uwzględnienia obszarów występowania złóż kopalin, 
ochrony wód i gleby i ziemi przed zanieczyszczeniem, zapewnienia kompleksowego 
rozwiązania problemów zabudowy wsi, zapewnienia ochrony walorów krajobrazowych 
środowiska, w tym krajobrazu kulturowego i warunków klimatycznych oraz ochrony przed 
hałasem, polami elektromagnetycznymi, ochrony powietrza, klimatu lokalnego. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych 

W sąsiedztwie obszarów, dla których zmiana studium wprowadza nowe kierunki 
zagospodarowania przestrzeni, nie występują i nie są planowane obiekty mogące 
stanowić podstawę do wystąpienia oddziaływań skumulowanych. Ewentualne 
oddziaływania będą charakteryzować się większym natężeniem wyłącznie jako efekt 
zwiększenia powierzchni terenów o tych samych funkcjach. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań transgranicznych 

Nie występuje prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływania transgranicznego po 
uchwaleniu studium. 

Metody analizy skutków uchwalenia studium 

Proponowany jest monitoring bazujący na danych ilościowych i jakościowych 
odzwierciedlających stan środowiska przyrodniczego (szczególnie wód i powietrza 
atmosferycznego) na obszarze objętym studium. 
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